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1 Memòria descriptiva 

1.1 Antecedents 
 
 

Objecte del Projecte 
 
 
La construcció d’un habitatge unifamiliar entremitgeres a l’emplaçament següent: 
 

 Adreça  C/ La Verge  Núm. parcel·la   16 

 Zona / barri   

   Codi postal   50792 

 Municipi  Chiprana  Comarca  Saragossa 

 Encàrrec  En missió completa 

 
 

Promotor 
 

 
 

Redactor 
 
 

 Toni Ramia Briones   NIF  47709800-A  

 Adreça  C/Rafael de Casanova, nº46   Núm. Col.  52.797-1 

 Municipi  Granollers (Barcelona)   Codi Postal   08401  

 

Descripció del solar 

 

L’altitud de l’emplaçament de l’edifici, respecte el mar, és de 12 m. La parcel·la a edificar te 
forma irregular. Té façana al Carrer de la verge i dóna per la seva part posterior a espai exterior 
públic no urbanitzat. El carrer principal no presenta pendent però, el solar presenta un 
pendent uniforme del 10 % entre la seva façana al Carrer de la Verge i la part posterior del 
solar. Actualment esta edificada i la finca existent presenta estat de ruïna estructural. Ja s’ha 
sol·licitat llicència per enderrocar les edificacions. Te edificacions mitgeres adjacents, i no hi ha 
servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o 
soterrades. El carrer principal de la parcel·la és un carrer rodat d’amplada variable al voltant 
dels 6m., amb un nivell de trànsit baix i baix nivell sonor.  

 

 Andreu Borderia Rabassa  NIF  41003543-V 

 Amb domicili a:   Barcelona    

 Adreça  C/ Clot   Núm.  206-208, 5è 4a 

 Municipi  Barcelona  Codi Postal   08027  
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1.2 Descripció del projecte 
 

Dades urbanístiques 

 

 
 
 

Compliment del Codi Tècnic 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d’ordenació de l’edificació. 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 
de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les 
normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a 
l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria 
 
 
 
 

 Planejament vigent    Pla d’ordenació urbana de la Villa de Chiprana 

 Classificació del sòl   Sól urbà 

 Qualificació del sòl    Clau 1A - Residèncial Casc Antic 

 Usos admesos  

 
Residencial. hoteler, comercial, oficines, magatzem, artesanal,  
garatges, tallers de reparació, agricola, industrial de 1a i 2a categoria 
i equipaments. 

Condicions d'edificació 

Paràmetres normativa   Paràmetres projecte  

Parcel·la mínima             80,00   m2     Parcel·la  131,65   m2 

Sostre edificable             2,5  
 m3/m2 
s 

    Sostre edificat  2,46   m3/m2 s 

Alçada reguladora          10,30   m   
Alçada reguladora   
edificada  

10,30   m 

Profunditat edificable      16   m     Profunditat edificada  16   m 

Alçada màx./min. PB                        -   m   Alçada lliure PB 2.93 i 2,60   m 

Alçada mínima PPis       2,5   m   Alçada lliure PPis  2,60   m 

Façana mínima              4,00   m      Façana mínima  9,38   m  
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Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE) 
 
Utilització  
 
El programa funcional o de necessitats definit pel promotor, és d’un edifici entremitgeres d’us 
habitatge en plantes baixa, primera i segona. Aprofitament de planta sotacoberta per a 
instal·lacions i safareig. En la planta baixa respecte el Carrer de la Verge es situen els accessos 
peatonals i la zona de dia de l’habitatge. En planta primera un dormitori i un estudi, més una 
terrassa coberta. En planta segona la resta de dormitoris de la vivenda. Hi ha una part 
construïda aprofitant el desnivell entre les façanes del solar que respecte l’accés es presenta 
com a planta soterrani per aprofitament com a aparcament de la vivenda.  
 
Criteris funcionals del projecte 

L’accés peatonal al soterrani, és a traves d’una escala independent connectada directament a 
l’espai exterior. L’accés es realitza des de l’entrada al pàrking, en un extrem de la planta, 
quedant-ne la resta lliure com a pàrking. La distribució és de un habitatge de planta baixa + 3 
plantes pis, i aprofitament de la planta sotacoberta per instal·lacions i safareig.  
 
Criteris compositius del projecte 

 

Acabats de l'envoltant exterior:  

  MATERIAL COLOR   

    COBERTA 

   Coberta  Teula àrab  Teula vermella   

   Terrassa  Gres porcel·lànic  A definir segons PE   

    FAÇANA 

   Ventilada  Pedra  Gris   

   Ventilada  Panells TRESPA  Fusta natural   

   Fusteria Prefabricats monobloc  Fusta natural   

 
 
Mínims d'habitabilitat  
 
El projecte compleix els requisits mínims d’habitabilitat objectiva del Decret 259/2003 sobre 
"Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges". A continuació es detalla la 
superfície útil de cada habitatge i el nombre de peces que conté: 
 
 

Superficie  
útil interior 

  
Superficie  

útil terrasses  
  Peces 

221,19m2  19,12m2  11 
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Quadre de superfícies 

  
  

 Sup.const. 
interior 

  
Sup.const. 
terrasses 

  
  

      

 SOTERRANI - 1         Total   32,43  m2 

   Total NaN  m2 

 

Accessibilitat 

El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació,en compliment de la normativa vigent. 
Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, els habitatges unifamiliars queden 
exclosos del seu compliment. 
 

Accés als serveis de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions segons el Reial decret llei 1/1998 sobre 
“Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” 
(BOE 28/02/1998).  
Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de telefonia bàsica (TB) i televisió 
terrestre i radiodifusió sonora (RTV).  
Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de 
permetre la distribució dels senyals procedents de dos operadors, si bé no és obligatòria la 
col·locació d’antenes parabòliques.  
Quan als serveis de telecomunicacions per cable (TLCA), només cal preveure la canalització, 
fins als punts de presa dels usuaris una canalització, que possibiliti, en un moment donat, la 
col·locació del cablejat necessari, que serà a càrrec dels operadors.  
Pel que fa a la previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions, es complirà Reial 
decret 401/2003 pel qual s’aprova el “ Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones “ 
d’àmbit estatal d’aplicació.  
 
 
 

  
  

Sup. const. 
interior 

Sup. const. 
terrasses 

 

    

 BAIXA  m2 m2 Total  100,86 m2 

 PRIMERA  m2 m2 Total  90,66 m2 

 SEGONA  m2 m2 Total  96,66 m2 

 SOTACOBERTA  m2 m2 Total  36,91 m2 

  

 Total 315,53m2 9,60m2  

  Total 325,09 m2 
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Descripció básica dels sistemes 
 
 
Sistema estructural  
 
Parets estructurals tipus pantalla de formigó armat in situ. Forjat de llosa de formigó armat 
insitu. Soterrani amb murs de contenció de formigó armat in situ. 
 
Sistema de compartimentació  
 
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per tancaments de guix 
laminat tipus PLADUR o similar, amb gruixos i especificacions determinades en projecte 
executiu. Els elements mòbils de fusteria es col·locaran amb marc sobre premarc. 
 
Sistema envoltant  
 
Coberta plana invertida transitable acabada amb paviment fix, formada sobre el suport 
estructural, amb formació de pendents, sistema de membrana, làmina separadora, aïllament 
tèrmic i acabat. Coberta inclinada suportada sobre el forjat inclinat, col·locada amb aïllament i 
acabada amb teula ceràmica. Façana de fàbrica ceràmica acabada amb panells decoratius o 
pedra natural segons façana, amb cambra i aïllament tèrmic. Fusteries de fusta natural 
prefabricades tipus monobloc col·locades enrasades interiorment sobre premarcs amb vidre 
amb cambra d’aire tipus CLIMALIT. 
 
Sistema d’acabats  
 
Paviments a d’interior dels habitatges amb peces de gres ceràmic o similar a planta baixa i 
exteriors. A plantes superiors parquet flotant de fusta natural a escollir segons DF i tarima 
flotant de fusta natural tractada a terrassa de planta primera tipus TEKA o similar. Cels rasos 
de plaques fixes de guix laminat penjat del forjat. 
 
Sistema de condicionament ambiental 
 
Subministrament d’aigua 
 
L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable. La xarxa d’aigua estarà formada per 
l’escomesa, el comptador individual i la instal·lació interior.  
 
Previsió de cabal de l’edifici  

La previsió de cabal de les canonades de distribució s’establirà segons la suma del cabal de 
cada un dels punts de consum alimentats, d’acord amb la taula 2.1 de DB HS 4 i aplicant el 
corresponent coeficient de simultaneïtat. 
 
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució  
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en 
monofàsic i 230/400 volts en trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic 
de baixa tensió" (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques 
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complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal 
funcionament d’altres instal·lacions i serveis. 
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa, i la 
instal·lació d’enllaç, la instal·lació interior de l’habitatge, la xarxa de posada a terra de la 
instal·lació i els elements metàl·lics necessaris.  
En l’habitatge unifamiliar la instal·lació d’enllaç estarà formada per la caixa general de 
protecció i mesura, la derivació individual, l’interruptor de control de potència i els dispositius 
generals de comandament i protecció. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric de l’interior dels habitatges es realitzarà segons les prescripcions 
establertes en el REBT i les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC). 
 
Previsió de càrregues de l’edifici  
 
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons el nombre d’habitatges, considerant la 
càrrega del conjunt d’aquests (prèvia determinació del seu grau d’electrificació), dels serveis 
generals, dels locals comercials, de les oficines i els garatges, així com de qualsevol altre equip 
que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10)  
En funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per al centre de transformació 
(Reial decret 1955/2000 pel qual es regulen les "Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica").  
 
Subministrament de combustible i característiques de la xarxa de distribució  
 
El(s) tipus de combustible(s) previst(os) serà/seran: Gas Natural 
La instal·lació de combustible s’adaptarà al que especifiquen les normatives pertinents en 
funció del tipus de combustible: 
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials" 
(Reial decret 1853/1993 BOE de 24/11/93) i instruccions complementaries.  
Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions tècniques 
complementàries (Reial decret 494/1988 BOE de 25/5/88 i 21/7/88).  
En termes generals, es tindrà en compte la part corresponent a la instal·lació pròpiament dita, 
característiques de la xarxa de distribució i elements que la componen. La part que fa 
referència als requeriments de les zones per les quals passa la instal·lació i als locals on hi ha 
els equips en que té lloc la combustió (criteris d’ubicació i de ventilació) i la part de la 
instal·lació relacionada amb l’evacuació dels residus de la combustió.  

Les característiques de la instal·lació estaran condicionades per diferents paràmetres, entre els 
quals els següents: 

- Tipus de combustible 
- Combustible procedent de dipòsit de xarxa canalitzada. 
- Esquema de distribució i els seus elements (segons si l’edifici és unifamiliar o 
edifici plurifamiliar) 
- Punts de consum i equips (paràmetres de volum mínim, d’ubicació segons el 
tipus d’equip, de ventilació i evacuació de fums) 
 

Segons sigui la pressió de distribució del gas canalitzat, es pot fer necessària la previsió d’un 
espai per a l’equip de regulació de la pressió. 
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Previsió de cabal de l’edifici  
 
La previsió de cabal de l’edifici s’establirà segons el nombre d’habitatges, considerant la 
carrega del conjunt d’aquests (prèvia determinació dels tipus d’equips instal·lats) i aplicant el 
coeficient de simultaneïtat corresponent.  
 

  1.3 Prestacions de l'edifici 
 
 
Les prestacions de l’edifici s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències 
bàsiques del CTE, i s’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que 
superi els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi 
tècnic d’edificació, que conté les exigències bàsiques per als edificis i de l’observança del 
Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que 
incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències 
bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és 
necessari justificar que s’assoleixen les mateixes prestacions. 
 

Requisit bàsic de Seguretat (CTE)  
 
SE Seguretat estructural  
 
SE1 Resistència i estabilitat  
 
Les sobrecàrregues d’ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no inferiors 
a les establertes al CTE són les següents:  
 

 SOBRECÀRREGUES D’ÚS  

  
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació 
(2) EHE-98 
(3) SB SI - Secció SI5 
  
A l’annex de la memòria de càlcul del projecte constructiu es detallarà el conjunt de les accions 
considerades planta a planta, i es determinarà els pes dels diferents elements constructius. 
 
Accions sísmiques:  

Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica 
bàsica ab en funció de la situació del municipi és menor que 0.04 g.  
 
L’edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració 
sísmica bàsica ab és inferior a 0,04g, raó per la qual no cal aplicar-li la norma 
sismoresistent a l’edifici.  
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SI Seguretat en cas d’incendi 
 
El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d’incendi i protegir els 
ocupants de l’edifici dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i 
els procediments del Document bàsic DB SI, per a totes les exigències bàsiques: 
 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu 
interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu 
exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l’edifici disposi dels mitjans 
d’evacuació adequats perquè els ocupants el puguin abandonar. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l’edifici disposi 
dels equips i les instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i 
l’extinció de l'incendi 
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció. 
SI 6 Resistència estructural a l'incendi, a fi de garantir la resistència al foc de 
l’estructura durant el temps necessari per fer possibles tots els paràmetres 
anteriors. 
 

En edificis de nova construcció, també es d’aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
 
SU Seguretat d’utilització 
 
SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes 
 
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les 
característiques de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 
Les característiques de les rampes necessàries per a l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques s’ajustaran així mateix al Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Els 
habitatges unifamiliars queden exclosos del seu compliment. 
Les característiques de les escales i les baranes de protecció també compliran el Decret 
259/2003, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. 
 
SU 2 Seguretat enfront del risc d’impacte o d’enganxades 
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o 
practicables de l’edifici, d’acord amb DB SU 2. 
 
SU 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat 
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de 
conformitat amb el que disposa el DB SU 3. 
 
SU 4 Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada. 
 
A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una 
il·luminació inadequada, complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
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enllumenat d’emergència d’acord amb el DB SU 4. Els nivells mínims d’il·luminació seran els 
següents:  
 
 

Zona Luminància mínima [lux] 

 Exterior  Exclusiva per a persones  Escales 10 

     Resta de zones 5 

      10 

 Interior  Exclusiva per a persones  Escales 75 

     Resta de zones 50 

      50 

 Factor d'uniformitat mitjà fu ≥ 40% 

 
 
SU 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d’habitatges, atès que només es refereix a 
edificis previstos per a mes de 3000 espectadors drets. 
 
SU 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis d’habitatges, només ho és per a piscines 
d’ús col·lectiu, i en queden excloses les piscines dels habitatges unifamiliars. 
 
SU 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment 
 
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als aparcaments dels habitatges unifamiliars. 
 
SU 8 Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp  
 
El risc d’electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d’acord amb el que estableix el DB 
SU 8. Segons aquest DB, la densitat d’impactes sobre el terreny Ng en funció de la situació del 
municipi és de impactes/any i km2, i els paràmetres per determinar la necessitat de la 
instal·lació de protecció dels llamps són: 
 
 
 

Coeficient relacionat amb l'entorn    C1= 

Coeficient segons tipus de construcció    C2= 

Coeficient segons el contingut de l'edifici   C3=1,00

Coeficient segons l'ús de l'edifici    C4=1,00

Coeficient continuïtat activitat    C5=1,00
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Requisit Bàsic d'Habitabilitat (CTE) 
 
HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 

HS1 Protecció enfront de la humitat 

El risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els 
seus tancaments es limitarà d'acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el 
grau d'impermeabilitat dels diferents tancaments en funció de les seves sol·licitacions serà el 
següent: 

 

   

HS2 Recollida i evacuació de residus 

L’edifici disposarà d’espais individuals per a contenidors selectius a l’interior de cada habitatge, 
i també d’espais comunitaris per a contenidors, d’acord amb el que disposen el DB HS 2, 
l’article 7 del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, i la normativa municipal. 

Magatzem residus immediats 

D’acord amb el DB HS 2, es disposarà a l’habitatge d’espai d’emmagatzematge dels residus 
immediats per a cada una de les cinc fraccions generades, amb cinc contenidors de dimensions 
mínimes de 30 x 30 cm i 45 dm3 de capacitat (50 cm d’alt). L’espai destinat a la matèria 
orgànica i envasos lleugers es situarà a la cuina o espais annexes. Aquestes exigències són 
superiors a les del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis. 
 
L’edifici disposarà com a mínim d’un magatzem de contenidors per a les fraccions de residus 
que tenen recollida porta a porta, i un espai de reserva per a les fraccions que tenen recollida 
centralitzada amb contenidors de carrer de superfície. 

Murs      

Coeficient de permeabilitat del terreny  0.001 cm/s 

Preséncia d'aigua   baixa   

Grau d'impermeabilitat exigit   1   

      

Terres     

Coeficient de permeabilitat del terreny  0.001  cm/s 

Presència d'aigua   baixa    

Grau d'impermeabilitat exigit   1   

      

Façanes     

Zona pluviomètrica de promitjos   IV   

Zona eòlica   A   

Alçada de coronació de l'edifici   12,80 m    

Classe d'entorn de l'edifici   E1   

Grau d'exposició al vent  V3   

Grau d'impermeabilitat mínim   2   
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Magatzem de contenidors 

La superfície necessària de l’espai pel magatzem de contenidors es calcula amb la formula 
SM=0,8 P sum(TfxGfxCfxMf), en que P és el nombre d’ocupants, Tf el període de recollida, Gf el 
volum generat, Cf el volum generat per persona i dia i Mf el factor de majoració.  
Els paràmetres de càlcul i la superfície necessària són els següents: 
 
     Nombre d’ocupants P= 7 
     Els contenidors són de 5 litres, d’acord amb la taula 2.1 el seu factor Cf és de 0.005.  

 

     Fracció Tf dies Gf dm3/dia Mf Sup. útil m2  

     Paper/cartró 3 1,55 1 1.86 

     Envasos lleugers  3 8,40 1 10.08 

     Matèria orgànica  1 1,50 1 0.6 

     Vidre 3 0,48 1 0.58 

     Fracció resta o varis  1 1,50 4 2.4 

  Total m2 magatzem 15.52 

  

Espai de reserva 

La superfície necessària de l’espai de reserva es calcula amb la formula Sr=P sum F, els 
paràmetres de càlcul i la superfície necessària és el següent: 

 

     Fracció Ft m2/persona Sup. útil m2 

Total m2 espai reserva 3.5  

 
HS3 Qualitat de l’aire interior 

L’edifici disposarà d’uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es puguin ventilar 
adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús 
normal de l’edifici, d’acord amb els paràmetres i les condicions de disseny del DN HS 3.  
Els cabals mínims de ventilació, en litres per segon, exigits per habitatges són:  
 
 

  Per persona  Per m2 S. útil  

     Dormitoris 5 - 

     Sales d'estar i menjadors  3 - 

     Cambres higièniques  - - 

     Cuines - 2 

     Trasters i zones comunes  - 0,7 

     Magatzems de residus  - 10 
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El cabal mínim de ventilació exigit per aparcaments és de 120 litres per segon per cada plaça.  
Segons el DB HS 3, pel dimensionat dels conductes d’extracció per a la ventilació híbrida, la 
zona tèrmica associada a l’emplaçament de l’edifici, que té una altitud de 12 metres, és Z.  

HS 4 Subministrament d'aigua 

L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma 
sostenible a l’equipament higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu funcionament, 
sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal 
d’aigua. 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters 
tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de rentavaixelles, 
aquesta serà amb aigua freda i calenta. 
D’acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic 
previst, el següent cabal instantani mínim en dm3 per segon:  
 
 

Tipus d'aparell  aigua freda  ACS 

     Rentamans 0,05 0,03 

     Lavabo 0,10 0,065 

     Dutxa 0,20 0,10 

     Banyera de 1,40 m o més  0,30 0,20 

     Banyera de menys de 1,40 m  0,20 0,15 

     Bidet 0,10 0,065 

     Vàter amb cisterna  0,10 - 

     Vàter amb fluxor  1,25 - 

     Urinaris amb aixeta temporitzada  0,15 - 

     Urinaris amb cisterna  0,04 - 

     Pica domèstica  0,30 0,10 

     Pica no domèstica  0,20 0,20 

     Rentavaixelles comèstic  0,15 0,10 

     Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 0,20 

     Safareig 0,20 0,10 

     Rentadora domèstica  0,20 0,15 

     Rentadora industrial (8kg)  0,60 0,40 

     Aixeta aïllada  0,15 0,10 

     Aixeta garatge  0,20 - 

     Abocador 0,20 - 

 
 
No obstant d’acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de 
lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon.  
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HS 5 Evacuació d’aigües 

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l’article 
3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis.  
 
D’acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d’aigües residuals seran els apropiats 
per transportar les unitats d’evacuació següents: 

Tipus d'aparell sanitari   Unitats de desguàs  

 Lavabo   1 

 Bidet   2 

 Dutxa   2 

 Banyera (amb o sense  dutxa)    3 

 Vàter 
 Amb cisterna  4 

 Amb fluxòmetre  8 

 Pica de cuina    3 

 Safareig   3 

 Abocador   - 

 Clavegueró sifònic    1 

 Rentavaixelles   3 

 Rentadora   3 

 Bany  Vàter amb cisterna  7 

 (lavabo, vàter, banyera i bidet)   Vàter amb fluxòmetre  8 

 Bany petit   Vàter amb cisterna  6 

 (lavabo, vàter i dutxa)   Vàter amb fluxòmetre  8 

 
 
D’acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà 
que la intensitat pluviomètrica és de 135 mm/h.  
 
 
HR Protecció enfront del soroll  
 
Fins que no s’aprovi el DB HR Protecció enfront el soroll, per protegir els ocupants dels edificis 
de les molèsties que ocasiona els sorolls, i assolir un nivell acústic acceptable es compliran les 
condicions mínimes exigides en la Norma bàsica d’edificació NBE CA-88, sobre condicions 
acústiques en els edificis, d’aplicació als edificis de nova planta destinats a ús residencial privat 
o públic, sanitari i docent. En la memòria constructiva consten els càlculs justificatius del 
compliment de la normativa. 
Normativa de Catalunya.  
També es compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges contemplats en l’article 
5 del Decret 21/2006 d'ecoèficiencia en els edificis, segons el qual els elements de separació 
entre habitatges i espais comunitaris o entre diferents habitatges ha d’incorporar unes 
solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA. Aquest precepte és 
d’aplicació a tots els edificis de nova construcció, als procedents de reconversió d’antigues 
edificacions i a les obres de gran rehabilitació.  
D’acord amb la NBE CA-88 i del Decret 21/2006 els elements constructius detallats compliran 
les següents condicions d’aïllament mesurat en dBA:  
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Particions interiors entre àrees d'igual ús  ≥30   

Particions interiors entre àrees de diferent ús  ≥35   

      

Parets separadores de propietats o usuaris diferents ≥48 (1) 

Parets separadores de zones comunes interiors  ≥48 (1) 

Parets separadores de sales de màquines  ≥55   

 

Global al soroll aeri 

Façanes ≥30 

 

  Al soroll aeri Nivell soroll impacte 

Elements horitzontals de separació  ≥48 (1) ≤80 

Cobertes ≥45 ≤80 

Elements horitz. de separació de sala de màquines ≥55  

(1) Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis     

 
 
HE Estalvi d’energia. 
 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
 
Segons la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE.AT-87, la categoria 
climàtica corresponent al municipi és A, pel fet d’estar establerta per aquesta norma, l’altitud 
sobre el nivell del mar 12 m, pel que la classe de clima que afecta a l’edifici és 1. El tipus de 
calefacció és de Combustibles gasosos. 
 
Envoltant tèrmica  
 
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és D3 , atès que 
així s’estableix en l’apèndix D d’aquest Document Bàsic. 
La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el què els paràmetres 
característics dels tancaments i les particions interiors de la envoltant tèrmica siguin els 
següents: 
 

Transmitància límit de murs de façana i 
tancaments en contacte amb el terreny 

UMlim 0,66 W/m2K 

Transmitància límite de sóls  USlim 0,49 W/m2K 

Transmitància límit de cobertes UClim 0,38 W/m2K 

Factor solar modificat lluminaris  F Llim 0,28  
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Transmitància de forats 

(1) UClim W/m2K 

Factor solar modificat límit de 
forats FHlim  

Baixa carrega 
interna 

Alta carrega 
interna 

% de forats  N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

  De 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 

  De 11 a 20 
3,0 

(3,5) 
3,5 3,5 3,5 - - - - - - 

  De 21 a 30 
2,5 

(2,9) 
2,9 

(3,3) 
3,5 3,5 - - - 0,54 - 0,57 

  De 31 a 40 
2,2 

(2,5) 
2,6 

(2,9) 
3,4 

(3,5) 
3,4 

(3,5) 
- - - 0,42 0,58 0,45 

  De 41 a 50 
2,1 

(2,2) 
2,5 

(2,6) 
3,2 

(3,4) 
3,2 

(3,4) 
0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37 

  De 51 a 60 
1,9 

(2,1) 
2,3 

(2,4) 
3,0 

(3,1) 
3,0 

(3,1) 
0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32 

(1) En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l’apartat 
3.2.2.1, sigui inferior a 0,47 es podrà prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la 
zona climàtica D3. 

Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l'envoltant tèrmica tindrà una 
transmitància no superior als valors indicats: 
 

  
ZONA D  

HE 1  
Art. 4 decret 
ecoeficiència  

Art. 6 decret 
ecoeficiència  

Murs de façana, particions interiors en 
contacte amb espais no habitables, primer 
metre del perímetre dels terres sobre el 
terreny 

0,86 0,70 0,63 

Terres 0,64     

Cobertes 0,49     

Vidres i marcs  3,5     

Mitgeres 1,00 3,30   

Particions interiors entre diferents unitats d'us 
d'habitatges  

1,2     

 
 
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d’acord amb el 
vigent Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
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HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
S’aplicarà el DB HE 3 a totes les instal·lacions d’iluminació interior de l’edifici projectat, excepte 
a d’interior dels habitatges. 
La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex del rendiment del color (Ra) s’adequaran a les necessitats d’il·luminació dels usuaris de 
cada zona. 
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 W/m2x100 lux a les zones 
comunes -vestíbul i escala - i a5 W/m2x100 lux als aparcaments. 
Les zones d’ús esporàdic han de disposar d’un control d’encesa i apagada per sistema de 
detecció de presència o sistema de temporització. En cap cas no es realitzarà exclusivament 
desde el quadre elèctric. 
 
 
HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitària, es cobrirà amb sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d’energia solar. El nombre de persones previst és el següent.  
 
 
 

  Habitacions Nº persones DB HE 

  Bloc 1       

    325,09m2 4  6  

      Total: 6  

      Total: 6  

 
 
 
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és III , tal com 
s’estableix en la taula 3.3 d’aquest Document bàsic. Els paràmetres de les necessitats d’aigua 
calenta sanitària que s’han de cobrir amb sistemes de captació emmagatzematge i utilització 
d’energia solar són: 
 
 

Bloc 1 Ús   Habitatge Unifamiliar 

   Energia complementària    General  

   Demanda de referència a 60º    30 l/persona  

   Nre real de persones    6  

        

Totals  Càlcul de la demanda total real    180 l/dia 

   Contribució solar mínima 50 %  90 l/dia 

  
 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 

Els edificis d’habitatges estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de captació i 
transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.  
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Pressupost aproximat 
 
 
El pressupost d’execució material per la construcció de bloc l’habitatge, ascendeix 
aproximadament a la quantitat de 220.000,00 euros ( dos-cents vint mil euros amb zero 
cèntims). 

2 de juny de 2008 

  

Toni Ramia Briones 
Arquitecte col·legiat nº 52.797-1 
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2 Memòria constructiva  

Sistema de condicionament i instal·lacions  
 

Telecomunicacions  
 
 
Accés als serveis de telecomunicacions:  
 
El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 "Infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).  
Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió 
terrestre i radiodifusió sonora (RTV). 
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de 
permetre la distribució dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori 
la col·locació de les antenes parabòliques.  
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, 
fins als punts de presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la col·locació del 
cablejat necessari que serà a càrrec dels operadors.  
El projecte tècnic de telecomunicacions es coordinarà amb l’autor del projecte d’edificació (art 
.8 R.D. 401/2003).  
 
Característiques del projecte de l’edifici:  

 

 Núm. plantes de l'edifici:  5  ut.       

 Màx. núm. unitats per planta:  5  ut.       

           

 Núm. habitatges de l'edifici:  1  ut.       

 Núm. locals comercials de l'edifici:  0  ut.  Superfície útil total: 221,19  m2 

 Núm. oficines de l'edifici:  0  ut.  Superfície útil total: 221,19  m2 

 Total unitats privatives (PAU):  1  ut.       

 

 

Total núm. parells:  1 ut. 

Unitats per canalització principal (PAU)  1
 ut. (depén del núm. de 
muntants)  
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Previsió d’espais:  
 
Previsió per a la implantació de les infraestructures de telecomunicacions, segons normativa 
d’àmbit estatal (R.D. 401/2003): 
 

1. Arqueta d'entrada:  

Ubicació:  Exterior 

Construcció:  A càrrec de la propietat  

Dimensionat:  Segons nombre de punts d'accés (PAU)  

  Núm. PAU Longitud Amplada Profunditat 

  Fins a 20 400 x 600 x 600 mm 

 
 

2. Canalització externa :  

Construcció:  A càrrec de la propietat  

Dimensionat:  Segons nombre de punts d'accés (PAU)  

  Núm. PAU Núm. tubs TB + RDSI TLCA Reserva 

  Fins a 4 3 Ø 63 mm 1 1 1 

 

3. Canalització d'enllaç: 

Entrada inferior:  

Tubs:  

 
 
 

Dimensionat: Segons nombre de parells telefònics 

 núm. parells núm. tubs TB + RDSI TLCA Reserva 

 Fins a 250 3 Ø 40mm 1 1 1 

Registre d'enllaç inferior 

Armaris 450 x 450 x 120 (alçada x amplada x profunditat, mm) 

Arquetes 400 x 400 x 400 

Es col·locaran cada 30 m en canalització encastada 
cada 50 m en canalització superficial o encastada 

en punts d’intersecció de dos trams rectes no alineats 
dins dels 60 cm abans de la intersecció 

Canals: 

Disposició de 4 espais independents (en una o varies canals):  
2 espais per a TB+RDSI, 2 espais per a TLCA. 

 

Entrada superior: 

Tubs: 4 tubs de Ø 40mm 

 

Registre d'enllaç superior 

Dimensions ≥ 360 x 360 x 120 (alçada x amplada x profunditat, mm) 

Arquetes 400 x 400 x 400 

Es col·locaran cada 30 m en canalització encastada 
cada 50 m en canalització superficial o encastada 

en punts d’intersecció de dos trams rectes no alineats 

Canals: 

Secció de 6.000 mm2 amb 4 compartiments 
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4. Recintes d’instal·lacions de telecomunicacions: 

  RITI recinte inferior: 

 Ubicació:  Sobre la rasant  

 Dimensionat:  Segons nombre de punts d'accés (PAU)  

   Núm. PAU Longitud Amplada Profunditat 

   Fins a 20 2000 x >1000 x 500 mm 

            

 RITS recinte superior:           

 Ubicació:  Preferentment a coberta o terrat. 

 Dimensionat:   Segons nombre de punts d'accés (PAU)  

  Núm. PAU Longitud Amplada Profunditat 

  Fins a 20 2000 x 1000 x 500 mm 

 
 
 
 
 

5. Canalització principal: 

 Entrada inferior:   

 Tubs:   

   Dimensionat:  Segons el nombre de punts d'accés (PAU) per muntant  

    
Núm. 

parells 
Núm. tubs RTV TB + RDSI TLCA+SAR Reserva 

    Fins a 12 5 Ø 50 mm 1 1 4 3 

 
 
 
 
 
 

6. Registre de planta: 

 Ubicació:  Zona comunitària  

 Dimensionat armaris:   Segons nombre de punts d'accés (PAU)  

   
Núm. 

parells
PAU/plantaPlantesAlçadaAmpladaProfunditat

   
Fins a 

20 
fins a 3  450 x 450 x 150mm 
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3 Compliment CTE i altres reglamentacions 
 

SI Seguretat en cas d'incendi  

 

Habitatge unifamiliar adossat  

Característiques 

L’edifici ès d’habitatges unifamiliars adossats entre mitgeres, sense cap aparcament o garatge 
de superfície igual o inferior a 100 m2 en el mateix edifici. 
L’edifici es d’habitatges unifamiliars adossats, amb aparcament o garatge amb una superfície 
igual o menor de 100 m2 no independent dels habitatges, que segons la normativa és un local 
amb la consideració de risc especial baix. 
 
SI 1 Propagació interior 

1 Compartimentació en sectors d’incendis 

Cada habitatge és un únic sector d’incendis aïllat. Cal compartimentar amb parets i sostres 
d’una resistència al foc EI 60. 
Cada aparcament d’una superfície menor de 100m2, és una zona de risc baix que cal 
compartimentar amb parets i sostres d’una resistència al foc EI 90 i portes de comunicació 
amb l’habitatge EI2 45-C5. El seu recorregut d’evacuació fins a la sortida serà inferior o igual a 
25metres. 

2 Reacció al foc dels materials 

Els materials i elements constructius de l'interior dels habitatges no han de complir cap 
condició de reacció al foc. 
La reacció al foc dels materials de les parets i sostres de l’aparcament, serà B-s,d0 i els terres 
Bfi-s1, sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de 
sostres o del conjunt de terres del local. 
 
SI 2 Propagació exterior 

1 Mitgeres i façanes 

Totes les mitgeres o murs limítrofs amb un altre edifici seran com a mínim d’una resistència al 
foc EI 120. 
La separació entre punts horitzontals de les façanes d’una resistència al foc EI menor de 60, 
compliran les distàncies assenyalades al DB SI 2.1.2 
Per limitar el risc de la propagació del foc en sentit vertical entre dos sectors d’incendi es fixa 
una franja d’un metre en la trobada entre el forjat separador de resistència mínima EI 60, en 
les condicions del DB SI 2.1.3. 
La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat 
exterior serà B-s3 d2. 

 

 



 24 

2 Cobertes 

Es fixen les zones i franges de coberta que tindrà una resistència al foc mínima EI 60 per limitar 
el risc de propagació exterior en els següents: 

- Trobada amb la mitgera. 
- Trobada amb elements que compartimenten sectors d’incendi. 
- Trobada amb elements que compartimenten zones de risc especial. 

 
SI 3 Evacuació 

1 Dimensionat dels medis d’evacuació 

La porta d’una fulla de l’habitatge, com a element de sortida a l’exterior, tindrà una amplada 
mínima de 0.80 m. 
 
SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis 
 
Els sistemes de detecció, control i extinció d’incendis no són necessaris a l'interior dels 
habitatges. Només són necessaris en locals i zones de risc especial, com trasters de més de 
50m2 o aparcaments. 

1 Dotació d’instal·lacions 

Extintors 

Es disposarà d’un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a l’exterior de l’aparcament en un lloc 
proper a la porta d’accés o bé al seu interior a menys de 15 metres de qualsevol punt de les 
zones comuns de circulació. En zones de trasters seran d’eficàcia 21A. 
Es disposaran a una alçada sobre el terra menor de 1,70 metres. 

Enllumenat d’emergència 

L’aparcament ha de quedar il·luminat amb enllumenat d’emergència, segons DB SU 4. 
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
 
La resistència al foc dels elements estructurals principals de l’habitatge serà R 30. La 
resistència al foc dels elements estructurals principals de l’aparcament seran R 90.  
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4 Annexos a la memòria  

 
 
 

 FITXA PEL COMPLIMENT DE: 
DECRET 201/1994 I DECRET 161/2001, Reguladors dels enderrocs i 
altres residus de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als 
edificis  

RESIDUS 
Obra nova 

 
tipus i 

quantitats  
 

 

  IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

  Situació:   Zaragoza    Poblacio: Chiprana       Emplaçament: C/ la Verge, 16 

  Municipi:   Zaragoza Comarca: Zaragoza    
 

 

  AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS  

 

  Residus d'excavació  

 Tipus de terres d'excavació 
Volum 

Densitat residu 
real 

Pes 
residu 

Volum 
aparent 

(1) m3  (tones/m3) (tones)  m3 

 Grava i sorra compacta     2 0  0 

 Grava i sorra solta  197,19   1.7 334.9  236.4 

 Argiles    2.1 0  0 

 Terra vegetal     1.7 0  0 

 Terraplé    1.7 0  0 

 Pedraplé    1.8 0  0 

 Altres     0  0 

Total residu excavació  197 m3   334.9  t  236.4 
 

 

  Residus de construcció totals  

 

Superfície 
Construïda(2) 

325,09 m2 
  
  

  
  

  Pes  
Pes 

residus 
 

Volum 
aparent 

 
Volum 

aparent 
  

  (tones/m2)  (tones)  (m3/m2)  m3   

 Sobrants d'execució  0.05  16.25  0.045  14.7875   

 obra de fàbrica 0.015  4.875  0.018  5.85   

 formigó 0.032  10.4  0.0244  7.93   

 petris 0.002  0.65  0.0018  0.585   

 altres 0.001  0.325  0.0013  0.4225   

           

 Embalatges 0.038  12.35  0.08  26   

 fustes 0.0285  9.2625  0.067  21.775   

 plàstics 0.00608  1.976  0.008  2.6   

Normativa aplicable  
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 paper i cartró 0.00304  0.988  0.004  1.3   

 metalls 0.00038  0.1235  0.001  0.325   

           

 Total residu edificació 0.088  28.6 t 0.125  40.8  m3

 

 

  Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra  

    fonaments/estructura m3   tancaments m3   acabats m3 

  Formigons, fàbrica, petris   1.81152    15.76512   6.8544   

  Fustes  0.2448    0.56304   1.19952   

  Plàstics  1.51776    0.75072   2.22768   

  Paper i cartró   0.2448    1.31376   2.5704   

  Metalls  1.07712    0.18768   0.68544   

  Altres       0.18768   0.17136   

  Guix           3.4272   

    Totals  4.896 m3  18.768 m3  17.136  m3 
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FITXA PEL COMPLIMENT DE: 
DECRET 201/1994 I DECRET 161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres 
residus de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als 
edificis  

RESIDUS 
Obra 
nova 

 
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 

  
S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus  

   Petris, obra de fàbrica i formigó  si X no       

 

   Metalls si X no       

 

   Fustes si X no       

 

   Plàstics si X  no       

 

   Vidre si X  no       

 

   Potencialment perillosos  si X  no       

 

   Altres no perillosos  si X  no       

 
 

 

  Els residus es gestionaran fora de l'obra en:  

  Instal·lacions de reciclatge i/o valorització   

 

  
Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de 
la construcció  

X 

 
 

  Tipus de residu [Nom, adreça, codi de gestor de residus (decret 161/2001) (3)]  

tipus de residu  gestor adreça codi del gestor  

 residu 1  gestor 1  adreça 1  codi 1 

 residu 2  gestor 2  adreça 2  gestor 2 

        
 

 

Total excavació  334.9  m3 

Total construcció  40.8  m3 
 

 

  Càlcul de la 
fiança 

Residus 
d'excavació(4) 

 334.9m3 6.01 
eu/m3 

  2012.749  euros

  
Residus de 
construcció(4) 

 40.8m3 
12.02 
eu/m3 

  490.416  euros

      VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 0  m3 

         Total fiança 0  euros
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Documentació Gràfica  
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VALIDACIÓ PROJECTE BÀSIC 
 

 

 

 

 DADES DEL PROJECTE 
 
 

Adreça: C/ La Verge, 16. Chiprana (Saragossa) CP: 50792. 

 

Descripció: Habitatge unifamiliar entre mitgeres que consta de planta baixa, primera i segona. Aprofitament 

de la planta sotacoberta per a instal·lacions i safareig. Disposa de una planta soterrani amb accés per la façana 

posterior, i accés peatonal mitjançant una escala independent que connecta directament al pati interior.  

 

 
 

 REQUISITS BÀSICS SEGONS NORMATIVA MUNICIPAL 
 
 

Parcel·la mínima: 80m2                                                             Segons P.B.: 131,65m2   OK 

Sostre edificable: 2,5m2/m2 · s                                                 Segons P.B.: 2,46 m2/m2 · s  OK 

Alçada reguladora: 10,30m                                                       Segons P.B.: 10.30m  OK 

Profunditat edificable: 16m                                                      Segons P.B.: 16m  OK 

Alçada mínima P. Pis: 2,50m                                                    Segons P.B.: 2,60m  OK 

Alçada mínima P. Baixa: 2,80m                                                Segons P.B.: 3,03m  OK 

Voladís màxim: 1/10 amplada carrer (6m)                            Segons P.B.: Sense voladís.   OK 

Façana mínima: 4m                                                                   Segons P.B.: 9,38m   OK 

 

 

 

 REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 

 
 
 REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 
 
Funcionalitat 
 

 
Llei de l’habitatge - Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
 
Amb la finalitat de garantir el compliment del dret constitucional a l’habitatge, regulant així les 

condicions de dignitat, habitabilitat i adequació que han de qualificar els habitatges, el present Projecte 
Bàsic contempla la execució d’un habitatge digne i de qualitat, complint amb les exigències detallades 

en aquesta Llei.  
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Requisits mínims d’habitabilitat – D259/2003 (DOGC: 30/10/03) 
 
1- Ocupació:  

 

Segons el programa, ocupen la vivenda un nombre total de 7 persones, per tan, segons les condicions 

d’habitabilitat, li correspon una superfície útil mínima de 64m2: 
 
Superfície útil interior total de la vivenda: 221,19m2      OK 

 
2- Requisits mínims: 

 
2.1. Sala d’estar:  

 

Superfície útil mínima: 14m2.    

- Segons PB: Sup. Útil Sala d’estar: 23,31m
2.    OK 

 

Inscripció d’un quadrat de 2,70m x 2,70m. 

- Segons PB: Veure plànol 
 

Superfície mínima d’obertura: 1,40m2. 

- Segons PB: Obertura a Pati interior: 9,1m
2    OK 

 

2.2. Habitacions: 

 

Superfície útil mínima: 6m2 

- Segons PB:  Habitació 1: 20,04m
2. 

Habitació 2: 16,35m
2. 

Habitació 3: 18,86m
2.         OK 

Habitació 4: 10,52m
2. 

 
Inscripció d’un quadrat de 1,90m x 1,90m  
- Segons PB: Veure plànol 
 
Superfície mínima d’obertura: 0,60m2 

- Segons PB:  Habitació 1: 5,52m
2. 

Habitació 2: 1,10m
2. 

Habitació 3: 5,52m
2.         OK 

Habitació 4: 1,10m
2. 

 
2.3. Cambra higiènica: 

 

Disposar de ventilació directa al exterior, i mitjançant ventilació activada mecànicament.  

Segons PB: es preveu ventilació mecànica.    OK  

 

Contingut mínim: wàter i dutxa o banyera. 

Segons PB: Totes les cambres disposen dels elements mínims establerts per la normativa.          
OK 
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3- Nivell d’habitabilitat. 
 

3.1. Accés: 

 

Disposició de porter electrònic o sistema similar. 

- Per vivendes unifamiliars no és un requisit obligatori, encara que disposarà d’un porter 
electrònic o similar (video-porter). 
 
Ascensors: En vivendes unifamiliars no es contempla la disposició d’ascensors. 

- Segons PB: es preveu la col·locació d’un ascensor.  
 
Alçada lliure de pas mínima: 2,10m. 

- Segon PB: alçada mínima de les zones de pas: 2,30m    OK 

 

Porta d’accés: obertura mínima de 0,90m i alçada mínima de 2m. 

- Segons PB: obertura: 1m i alçada: 2,10m      OK 

 

Espai mínim d’accés a l’habitatge: 1,90m x 0,50m. 

- Segons PB: Permet el pas d’un rectangle 1,90x0,50m en posició horitzontal.  OK 

 

Línia de pas (estesa) dels graons: 0,28m. 
- Segons PB: alçada del graó de 0,185m       OK 

 

Alçada mínima de l’element protector en escales: 0,95m 

- Segons PB: Alçada barana protectora: 0,95m       OK 

 

3.2. Construcció: 

 

Ha de ser una estructura capaç de suportar unes sobrecàrregues d’ús de 200kg/m2, protegida 

contra les humitats de l’entorn, ser estanca a les aigües pluvials per evitar inundacions, estar 

correctament aïllada tèrmicament i acústicament i ser accessible als bombers.  
 

Segons PB: En el present Projecte Bàsic es contempla la previsió d’una construcció adequada a 
les exigències de les normatives, així com la previsió d’una correcte execució constructiva i 
estructural dels diferents elements de l’edificació. 
 
Veure detalls i càlculs en el Projecte Executiu o bé fitxes del CTE. 
 

3.3. Dimensions: 

 
Superfície útil mínima: 30m2. 
- Segons PB: Superfície útil vivenda: 221,19m

2
.      OK 

 

Alçada mínima Sala d’estar, Menjador i Habitacions: 2,50m 

 
- Segons PB: Alçada: Sala d’estar: 2,60m 

  Menjador: 2,60m             OK 

  Habitacions: 2,50m 
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Alçada mínima Cambres higièniques, cuina, distribuïdors i rebedors: 2,10m 
 

- Segons PB: Alçada:  Banys: 2,20m 
 Cuina: 2,20m 
 Distribuïdors: 2,10m          OK 

Rebedor: 2,20m  
 

Longitud mínima de façana carrer: 4m. 

- Segons PB: Façana principal: 9,38m      OK 
 

Compliment de la següent fórmula: P = S/8 on: 
P: Perímetre façanes. 

S: Superfície útil total.  

 

- Segons PB: P = 27,60m;  S/8 = 27,60m        OK 

 
 

Superfície mínima del pati interior per a 3 plantes: 9m2 

Segons PB: Superfície pati: 10,08m
2
.        OK  

 

3.4. Peces: 
 

Compliment de la següent fórmula: n < S/10, on: 

n: nombre de peces de la vivenda. 

S: Superfície útil total.  

 
- Segons PB: n= 16;  S/10= 22.        OK  
 

Dimensions mínimes interiors de pas: 0,90m i alçada de 2,10m 

Segons PB: dimensions de pas: 0,90m i alçada mínima de 2,30m     OK 

 
3.5. Les Sales: 

 

Superfície útil contínua de 14m2. 
Segons PB: superfície útil: 23,31m

2.       OK 
 

3.6. Les habitacions: 

 

Superfície mínima de l’habitació individual: 6m2.       OK 

Segons PB: Habitació individual 4: 10,52m2.       OK 
 
Superfície mínima de l’habitació doble: 8m2.     OK 

Segons PB:  Habitació doble 1: 20,04m2.          OK 
Habitació doble 2: 16,35m2.          OK 
Habitació doble 3: 18,86m2.          OK 

 
3.7. Equip: 

 

Segons PB: L’edifici disposarà de subministrament d’aigua potable i agua calenta, alimentant a 
tots els punts de consum de la vivenda. La xarxa d’aigua estarà formada per l’escomesa, el 
comptador individual i la instal·lació interior corresponent. Així com un sistema d’evacuació 
d’aigües residuals, una instal·lació elèctrica adequada, i l’equip complet de cuina i banys, per a 
permetre el màxim confort als usuaris. 
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Accessibilitat 
 
CTE DB SU-1: Seguretat en front de caigudes. RD 314/2006 
 

Lliscament del paviment: Segons la resistència de lliscament, es determinarà la classe. 

 

   

PROJECTE BÀSIC CTE 

  ZONES MATERIAL RESIST. CLASSE RESIST. CLASSE 

P. Baixa 

Sala - Menjador Gres Porcel·lànic (*) 1 15-35 1 OK 

Aseo  Gres Esmaltat (*) 1 15-35 1 OK 

Cuina 
 Pedra natural 

antilliscant 
(*) 1 15-35 1 OK 

Pati  
Pedra natural 

flotant  
(*) 2 35-45 2 OK 

P. Primera 

Habitació - Estudi Parquet Flotant (*) 1 15-35 1 OK 

Bany 2  Gres Esmaltat (*) 1 15-35 1 OK 

Terrassa 1 Tarima Flotant (*) 2 35-45 2 OK 

P. Segona 
Habitacions Parquet Flotant (*) 1 15-35 1 OK 

Bany 3  Gres Esmaltat (*) 1 15-35 1 OK 

P. Sotacoberta 
Safareig - Planxa Parquet Flotant (*) 1 15-35 1 OK 

Terrassa 2  Gres no Esmaltat (*) 2 35-45 2 OK 

(*) Les resistències queden pendents de determinació, que variarà en funció del fabricant i del tractament 

aplicat. Veure en Projecte Executiu. 

 

Discontinuïtats:  

 

No presenta discontinuïtats en tota la seva superfície que puguin provocar caigudes dels 

usuaris.   OK 
 

Desnivells:  

 

S’haurà de disposar de barreres de protecció sempre que el desnivell sigui superior a 55cm.               

Segons PB: A planta baixa, desnivell de 43cm, per la qual cosa no calen barreres de protecció.   
OK 

 

Baranes de protecció: 

 

Alçada mínima: 90cm.               
Segons PB: 95cm   OK 

Obertures màximes: 10cm               
Segons PB: Al ser de vidre, no presenta obertures.   OK 

 

Escales:  

 

Amplada mínima de tram: 80cm               
Segons PB: 100cm   OK 

Petja mínima: 28cm              
Segons PB: 28cm   OK 

Contrapetja: 13cm – 18,5cm               

Segons PB: 18,50cm   OK   
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Telecomunicacions 
 
 
Infraestructures comuns per l’accés als serveis de telecomunicació. RD Llei 1/98, 27 de Febrer. 
 
La infraestructura que s’instal·li a la vivenda, ha de complir, com a mínim, les següents funcions: 

- La captació i l’adaptació de les senyals de radiofusió sonora i televisió terrenal, i la seva corresponent 

distribució fins als punts de connexió.  

- Proporcionar accés al servei telefònic bàsic i al servei de telecomunicacions per cable.  

 
Totes les normes d’aquest Real Decret-Llei, és totalment aplicable a les vivendes de nova construcció.  

 

En qualsevol projecte de nova construcció, tot projecte arquitectònic haurà de disposar de la previsió 

d’instal·lació d’una infraestructura comú pròpia.  

 

Segons PB: Es preveu la instal·lació i disposició de tots els elements i instal·lacions necessàries per al 
compliment del Real Decret – Llei 1/98, així com tots els dispositius obligatoris bàsics de telefonia bàsica, 
televisió, radiodifusió i serveis de telecomunicacions per cable. 
 
 

 
 REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 

 
CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi. RD314/2006 
 
SI-1: Propagació interior:   

 

Resistència mínima de les parets interiors: EI-60 
Segons PB: Parets i sostres amb una resistència mínima al foc de EI-60.    OK  

 

SI-2: Propagació exterior: 
  

Resistència mínima parets mitgeres: EI-120 

Segons PB:Mitgeres o murs limítrofs amb una resistència mínima al foc de EI-120    OK  
 

Separació entre façanes: Superior a 3m.    OK 

 

Resistència mínima façanes: EI-60 

Segons PB: Façanes amb una resistència mínima al foc de EI-60    OK 
 

Resistència mínima cobertes: EI-60 

Segons PB: Cobertes amb una resistència mínima al foc de EI-60    OK 

 

SI-3: Evacuació dels ocupants: 
 

Densitat d’ocupació: 20m2/persona 

 

Recorregut màxim d’evacuació: 25-50m.            
Segons PB: Longitud vivenda: 16m    OK 
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Amplada de pas de les portes: 0,60-1,20m              
Segons PB: 0,70m.   OK 

 

Amplada mínima passadissos: 1m             

Segons PB: 1m a totes les zones de pas.   OK 

 

Amplada de l’escala d’1m amb evacuació descendent: Per escala protegida, hi haurà un màxim de 160 

ocupants per evacuar.    OK 

 

Altura màxima escales: 14m.              

Segons PB:  Alçada vivenda: 10,60m    OK 
Alçada de cada planta: 3m    OK 

 

Alçada màxima escales en pàrking: 2,80m.         
Segons PB: 2,25m.    OK 

 

SI-4: Detecció, control i extinció d’incendis: 
 

Es col·locarà un extintor per planta. Com que l’alçada de la vivenda no excedeix en cap cas dels valors 

màxims establerts, no caldrà disposar d’instal·lacions de protecció contra incendis.  

En pàrking, com que la seva superfície es inferior a 500m2 (31,44m2 de superfície), només es disposaran 
instal·lacions automàtica d’extinció.  

 

SI-5: Intervenció dels bombers: 
 

Vies d’aproximació: 

Amplada mínima lliure: 3,5m.           
Segons PB: 6m.    OK 

 

Alçada mínima lliure: 4,5m             

Segons PB: Carrer obert.    OK 
 

Les façanes disposen d’accés des de l’exterior, tan la façana principal com la posterior.  OK 

 

SI-6: Resistència al foc de l’estructura: 
 

Elements estructurals: R-30 

Segons PB: Resistència mínima al foc dels elements estructurals de R-30    OK 

 

Elements divisoris amb vivendes colindants: R-60. 
Segons PB: resistència mínima al foc de les mitgeres de R-60    OK 
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Seguretat d’utilització 
 
 
CTE DB SU Seguretat d’utilització. RD 314/2006 
 
SU-1: Seguretat en front de caigudes. RD 314/2006 
 

Estudiat anteriorment a l’apartat dedicat a “Accessibilitat”. Pàgina 5. 

 

SU-2: Risc d’impacte o enganxades 
 

Impactes:  

 
� Alçada mín. lliure en zona de pas: 2,10 – 2,20m             

Segons PB: 2,60m(mín.)  OK 

� No hi ha elements fixos que sobresurtin de façana.   OK 

� L’abatiment de les portes no ha d’envair espai de pas.   OK 

 

Enganxades: 

 

No disposa dels elements que puguin provocar risc d’enganxada a l’usuari.    OK 

 

SU-3: Risc de quedar tancat 
 

La vivenda no disposa d’elements de bloqueig des del interior, ni d’altres elements que puguin provocar 

l’atrapament de l’usuari en el seu interior. 

 

SU-5: Risc per altes ocupacions 
 

No aplicable en vivendes. 

 

SU-6: Risc d’ofegament 
 

No aplicable en vivendes. 

 

SU-7: Risc per vehicles en moviment: 
 

No aplicable en vivendes. 

 

SU-8: Risc per l’acció del llamp: 
 

La densitat d’impactes sobre el terreny Ng en funció de la situació del municipi és de impactes/any i km2, i 
els paràmetres per determinar la necessitat de la instal·lació de protecció dels llamps són: 

 

� Coeficient relacionat amb l’entorn.  C1 = 0,5              OK 

� Coeficient segons el tipus de construcció.  C2 = 1       OK 

� Coeficient segons el contingut de l’edifici:  C3 = 1       OK 

� Coeficient segons l’ús de l’edifici:  C4 = 1                   OK 

� Coeficient continuïtat activitat:  C5 = 1                       OK 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 
Estalvi d’energia 
 
 
CTE DB HE Estalvi d’Energia. RD 314/2006 
 

HE-1. Limitació de la demanda energètica.  
 
Segons PB: segons la normativa reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE AT-87, la 
categoria climàtica corresponent al municipi és A, i altitud sobre el nivell del mar de 12m. Per tan, la 
classe de clima que afecta a l’edifici és 1.  
Segons el CTE DB HE-1, la zona climàtica corresponent al municipi és D3.  
 
Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l’envoltant tèrmica tindrà una transmitància no 
superior als valors indicats: 
 

 ZONA D 
HE 1 

Art. 4 decret 
ecoeficiència 

Art. 6 decret 
ecoeficiència 

Murs de façana, particions interiors en contacte 
amb els espais no habitables, primer metre del 
perímetre dels terres sobre el terreny. 

0,86 0,70 0,63 

Terres. 0,64   

Cobertes. 0,49   

Vidres i marcs. 3,5   

Mitgeres. 1 3,3  

Particions interiors entre diferents unitats d’ús 
d’habitatges. 

1,2   

 
HE-2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (RITE). 

 
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d’acord amb el vigent 

Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE). 

 
HE-3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.  

 
La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex del 

rendiment del color (Ra) s’adequaran a les necessitats d’il·luminació dels usuaris de cada zona.  
 

Eficiència energètica (VEEI): 

� Zones comuns: vestíbul i escales: 7,5 W/m2 per cada 100lux.      OK 

� Aparcament: 5 W/m2 per cada 100lux.       OK 

 

HE-4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. 
 

Segons el CTE DB HE, la zona climàtica que correspon al municipi és III, pel que, els paràmetres de les 

necessitats d’aigua calenta sanitària que s’han de cobrir amb sistemes de captació d’emmagatzematge 

i utilització d’energia solar són: 
 

Demanda de referència a 60º: 30l /persona.  
Càlcul de la demanda total real: 180l /dia.              OK 

Contribució solar mínima: 50%: 90l /dia.  
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HE-5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
 
Els edificis d’habitatges estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de captació i 

transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.  

 

Criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006 
 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a aigua 

 

� La vivenda disposarà d’una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les 
residuals. En cas que la xarxa pública no disposi d’un sistema separatiu, es realitzarà una 
única connexió a la xarxa pública.  

� Totes les aixetes de la vivenda seran les dissenyades per economitzar. 
 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia.  
 
� Les part massisses dels diferents tancaments verticals exteriors de la vivenda, tindran 

unes solucions constructives i d’aïllament tèrmic amb un coeficient mitjà de 
transmitància tèrmica Km=0,70m

2
K      OK 

� Les obertures de façanes i cobertes disposaran de doble vidre o bé, de solucions q 
assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de la obertura ≤ a 

3,30W/m
2
K     OK  

 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus. 

 

� Es preveurà un espai fàcilment accessible de 150dm en l’interior dels mateixos, que 
permeti la separació de les fraccions següents: Envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, 
paper i cartró, i rebuig.    OK 

 

Salubritat 
 

 

CTE DB HS Salubritat. RD 314/2006 
 

HS-1. Protecció enfront de la humitat. 
 

Murs:  

� Presència baixa d’aigua. 

� Coeficient de permeabilitat: 10-3 cm/s.        OK 
� Grau d’impermeabilitat: 1.  

 

Terres: 

� Presència baixa d’aigua. 

� Coeficient de permeabilitat: 10-3 cm/s.          OK 

� Grau d’impermeabilitat: 1                                          

 

Façanes: 

� Zona pluviomètrica: IV 
� Zona eòlica: C                                                          

� Alçada coronació vivenda: 12,80m.            OK 

� Classe d’entorn: E1 

� Grau d’exposició al vent: V3 

� Grau d’impermeabilitat: 2 
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Cobertes: 
� Pendent mínima coberta inclinada: 26%             30%    OK 

� Tubs de drenatge:  Φ 125mm. 

� Superfície mínima d’orificis: 10cm2/m          OK    

� Clavegueró: 1 cada 25m2 de mur.  

 

HS-2: Recollida i evacuació de residus: 
 

La vivenda disposarà d’espais per a contenidors selectius i de contenidors comunitaris a l’exterior. 

 

5 contenidors de 30x30x50cm, i 45dm3 de capacitat.    OK 
Espai reserva: 3,5m2           OK 

 

HS-3: Qualitat de l’aire interior: 
 
Dormitoris: 5 l/s per persona. 
Sala d’estar i menjadors: 3 l/s per persona. 
Cuines: 2 l/s per m2.                                               OK 

Trasters i zones comuns: 0,7 l/s per m2. 
Magatzems de residus: 10 l/s per m2. 
Aparcaments: 120 l/s per plaça.  
 

Zona tèrmica: Z     

 
HS-4: Subministres d’aigua: 
 

La instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic previst, el següent cabal 

instantani mínim en dm3 per segon: 

 

Tipus d’aparell Aigua freda ACS 

Rentamans 0,05 0,03 

Lavado 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Banyera de 1,4m o més 0,30 0,20 

Banyera de menys de 1,4m 0,20 0,15 

Bidet 0,10 0,065 

Vàter amb cisterna 0,10 - 

Vàter amb fluxor 1,25 - 

Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 - 

Urinaris amb cisterna 0,04 - 

Pica domèstica 0,30 0,10 

Pica no domèstica 0,20 0,20 

Rentavaixelles domèstic 0,15 0,10 

Rentavaixelles industrial 0,25 0,20 

Safareig 0,20 0,10 

Rentadora domèstica 0,20 0,15 

Rentadora industrial 0,60 0,40 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Aixeta garatge 0,20 - 

Abocador 0,20 - 
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HS-5: Evacuació d’aigües: 
 

D’acord amb el CTE, els diàmetres de les canonades d’aigües residuals seran apropiats per 

transportar les unitats d’evacuació següents: 

 

Tipus d’aparell sanitari  Unitat de desguàs 

Lavado  1 

Bidet  2 

Dutxa  2 

Banyera (amb o sense dutxa)  3 

Vàter 
Amb cisterna 4 

Amb fluxòmetre 8 

Pica de cuina  3 

Safareig  3 

Abocador  - 

Clavegueró sifònic  1 

Rentavaixelles  3 

Rentadora  3 

Bany Vàter amb cisterna 7 

(lavabo, vàter, banyera i bidet) Vàter amb fluxòmetre 8 

Bany petit Vàter amb cisterna 6 

(lavabo, vàter i dutxa) Vàter amb fluxòmetre 8 

 

Per les dimensions dels canals i baixants es considerarà que la intensitat pluviomètrica és de 

135mm/h                     OK 

 

 

Protecció enfront el soroll 
 
NBE-CA-88 Condicions acústiques en els edificis. O 29/9/88 
 

 
D’acord amb la normativa aplicable i el decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis, els elements 
constructius detallats compliran les següents condicions d’aïllament mesurat en dBA: 
 

� Particions interiors entre àrees d’igual ús: ≥ 30dBA                      OK 
� Particions interiors entre àrees de diferent ús: ≥ 35dBA                OK 

� Parets separadores de propietat o usuaris diferents: ≥48dBA        OK 
� Parets separadores de zones comunes interiors: ≥48dBA              OK 
� Parets separadores de sales de màquines: ≥55dBA                       OK 

 
� Global al soroll aeri: ≥30dBA      OK 
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SISTEMES ESTRUCTURALS 
 
 
CTE DB SE Seguretat Estructural. RD 314/2006 
 

El present Projecte bàsic introdueix una previsió del sistema estructural que s’emprarà en l’execució del 
projecte,complint amb totes les normes estructurals, quedant així, pendent de verificació i comprovació 
en el Projecte executiu mitjançant detalls i càlculs estructurals: 

 
Fonamentació:  

   
Sabates i riostres superficials sota pilars i sota murs de càrrega. Murs de contenció de terres en planta 
soterrani de formigó hidròfug. Fossat d’ascensor. H 250 i B-500-S. 
 

Estructura horitzontal:  
   
Forjats unidireccionals de formigó amb biguetes prefabricades de formigó pretensat. Jàsseres planes 
entre pantalles i sobre murs. Alleugeriment entre biguetes amb cassetons de poliestirè extruït. Xapa de 
compressió amb xarxa electrosoldada #8/12 cm. H 250 i B-500-S. 
 

Estructura vertical:  
   
Pantalles de formigó armat segons càlcul projecte executiu. H 250 i B-500-S.  

 
NCSE-02. Norma de Construcció Sismoresistent. Part general i edificació. 
 
Accions sísmiques:  

 
Complint amb la normativa de construcció sismoresistent, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la 
situació del municipi és menor que 0,04g. 

 
L’edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és 
inferior a 0,04g, raó per la qual no cal aplicar-li la norma sismoresistent a l’edifici.  
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SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
 
CTE DB HS-1. Protecció enfront la humitat. RD 314/2006 
 

Estudiat anteriorment a l’apartat dedicat a “Salubritat”. Pàgina 11. 

 

Materials i elements de construcció. 
 
COBERTA 
 

• Coberta plana invertida amb capa de pendents,làmina separadora, impermeabilització, làmina 

separadora, aïllant tèrmic,làmina antipunxonament, xapa de compressió (gruix variable) i paviment 

exterior.  

• Es tractaran específicament les trobades de la coberta amb els paraments de xemeneies i parets o 

baranes laterals. Inclou sobreeixidors de seguretat i morrions d’acer galvanitzat en buneres. 

 
RAM DE PALETA I DIVISORIES 

 

• Tancaments exteriors a façanes mitgeres, pati interior i façana posterior a base de paret de bloc de 

formigó fonoabsorvent tipus ARLIBLOC de 17 cm, cambra d’aire amb aïllant tèrmic i doblat de guix 

laminat tipus KNAUF de 7cm. En zones humides es col·locarà guix laminat hidròfug. 

• Tancaments exteriors a façana carrer a base de paret de bloc de formigó fonoabsorvent tipus 

ARLIBLOC de 17 cm, trasdosat interior directe de guix laminat tipus KNAUF de 4cm. En zones humides 

es col·locarà guix laminat hidròfug. A cara exterior fulla principal: arrebossat hidròfug mestrejat per a 
deixar a punt per a muntatge de façana ventilada.  

• Tancaments exteriors de badalot, façanes exteriors de l’ascensor i agulla exterior de sortida a pati 

parcel·la amb bloc de formigó fonoabsorvent tipus ARLIBLOC de 29 cm 

• Baranes de terrasses, lluernari coberta i tancaments a veïns (pati parcel·la) amb bloc de formigó de 19 

cm per arrebossar. 

• Formació de xemeneies i lluernaris (sostre planta primera) amb maó ceràmic de 15 cm (gero). 

• Formació de plats de dutxa. 

• Dintells de formigó prefabricats  

• Divisòries interiors de guix laminat tipus KNAUF de doble estructura de 15 cm amb aïllament acústic 

interior. En zones humides es col·locarà guix laminat hidròfug. 

• Divisòries interiors de guix laminat tipus KNAUF de doble estructura de 7 cm amb aïllament acústic 
interior. En zones humides es col·locarà guix laminat hidròfug. 

• Llinda metàl·lica per a penjat de façana de 20 cm (acer per pintar) inclou tirants i tacs químics per a 

penjar. 

 

IMPERMEABILITZANTS I AÏLLAMENTS 

 

• Làmines impermeabilitzants a base de doble capa de tela asfàltica polimèrica de 4 kg,col·locada,no 
adherida. Cobertes, pati interiors i pati parcel·la. 

• Làmina butílica en lloses de badalot, lluernari, traster (barbacoa), tapa ventilació aparcament. 

• Impermeabilització de plat de dutxa mitjançant recobriment de terres y parets( 1m.), amb esterilles de 

polietilè KERDI de SCHLÜTTER, amb ciment cola sobre arrebossat de ciment. 

• Panells de poliestirè extruït encadellats de 7 cm. En cobertes. 

• Panells de poliestirè extruït encadellats de 4 cm. En façana ventilada. 
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• Aïllant tèrmic a base de llana de roca de 5cm de gruix. En doblats façana mitgera, façanes pati interior i 
pati parcel·la. 

• Morrió sifònic antigrava, amb caldereta sifònica, totalment instal·lat i provat, a buneres de cobertes. 

FALS SOSTRE 

  

• Cel ras amb plaques de guix laminat tipus KNAUF segons projecte executiu. Zones amb unió directa a 

sostre amb perfils metàl·lics i zones amb fals sostre suspès.  En zones humides es col·locarà guix 

laminat hidròfug. 

• Cel ras amb planells de DM hidrofugat i tintat (color a escollir per DF) amb un gruix de 10mm a façana 

carrer i façana posterior. Inclou fixació mecànica i rastrells a suports. Inclou llana de roca de densitat 

30Kg/m2. 

 

REVESTIMENTS 

 

• Enrajolat amb gres esmaltat a banys i rebost a escollir per la DF i propietat sobre plaques de guix 
laminat adherit amb morter cola especial.  

• Taulell i davantal de cuina  i encimeres de marbre a banys de pedra natural a escollir. 

• Revestiment a façanes amb morter monocapa raspat i posterior pintat hidròfug, color a escollir per la 

DF, els trencajunts es faran amb angles d’alumini agafats al suport. Es col·locarà una malla 

antiesquerdes en les trobades conflictives com caixes de persiana, sostres, etc. Façanes pati interior, 

pati parcel·la, mitgeres i badalot ascensor. 

• Aplacat de pedra natural a escollir a zones indicades en projecte. Parets interiors en planta baixa i 
parets pati parcel·la.  

• Acabat de façana ventilada a base de panells de GRC amb textures llises i rugoses segons 

especejament façana. Inclou subestructura de subjecció oculta amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou 

remats especials de cantonades. 

• Revestit de plat de dutxa formant pendents, segons detalls específics de projectes. (Material a 

determinar per la DF). 

• Peces de remat en baranes d’obra en coberta de planxa metàl·lica per pintar. Veure detall projecte i 
segons instruccions DF. 

• Marxapeus i ampits de planxa metàl·lica, color a escollir per la DF 

• Enrajolat de terrasses no transitables de cobertes (badalot, lluernari coberta, ventilació aparcament i 

traster pati parcel·la)  amb peces de gres no esmaltat tipus rassilles. Inclou peces perimetrals a joc 

amb goteró. 

 
PAVIMENTS EXTERIORS 

 

• Paviment flotant de pedra natural per exterior. 

• Tarima flotant de IPE per exterior. 

• Paviment de terrasses transitables de coberta amb peces de gres no esmaltat Minvell perimetral a joc. 

• L’acabat de les terrasses no transitables (graves de riera), s’han comptabilitzat en el capítol de 
cobertes. 

 

PAVIMENTS INTERIORS 

 

• Solera de formigó  HM-20/P/20/I de 10 cm + 10 de graves i làmina de PVC, grandària màxima  el  

granulat 20 mm, de retracció moderada i acabat amb helicòpter per pintar,  formació  juntes de 

dilatació cada 25  m2 i amb cordó hidròfug perimetral i en pilars,  inclou  mallazo segons projecte.   

• Formació de recrescuts de morter de 5 cm. De gruix, per terra radiant, mitjançant xapa de morter de 

ciment amb additiu escumant subministrat pel instal·lador de la calefacció, per a posterior 

pavimentat. 
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• Paviment pedra natural, peces de 60x40cm, a escollir per la DF ,inclou sòcol a joc, en banys,  cuina i 
rampa tractament antilliscant. Planta baixa. 

• Graons de pedra natural,  de  dues  peces, frontal i estesa,  col·locat  a  truc  de maceta amb morter 

mixt 1:2:10, elaborat  a  l’obra  amb  formigonera de, a escollir per la DF 

• Parquet flotant, a escollir per la DF. Planta primera. 

• Paviment interior amb gres esmaltat a banys. 

• Gual i vorera amb peces de formigó 

 
FUSTERIA EXTERIOR 

 

• La fusteria exterior en façana posterior es realitzarà en PVC, color a escollir per DF   per a corredisses  i  

per a practicables, abatibles i oscil·lobatents; totes elles segons disseny de façanes. S’instal·larà 

atornillada a premarcs d’acer galvanitzat, ancorats a la paret mitjançant potes. Registres de persianes 

en alumini emmarcades, per l'interior, amb tapa de registre folrada amb aïllament tèrmic. veure 
plànol de fusteria exterior. 

• La fusteria exterior en pati interior es realitzarà en alumini, color  a escollir per DF amb rotura de pont 

tèrmic per a corredisses, per a practicables, abatibles i oscil·lobatents; totes elles segons disseny de 

façanes. S’instal·larà atornillada a premarcs d’acer galvanitzat, ancorats a la paret mitjançant potes. 

Registres de persianes en alumini emmarcades, per l'interior, amb tapa de registre folrada amb 

aïllament tèrmic, veure plànol de fusteria exterior. 

• Airejadors a joc amb la fusteria segons fabricant. 

• Persianes enrotllables d’alumini amb lames d’inclinació graduable tipus Gradermètic en façana 

posterior. Les persianes seran enrotllables de seguretat, motoritzades de la casa GRADHERMETIC, a 

base de perfils tubulars d’alumini extrusionat, tipus "Gradfix 55", de color gris "niebla" a l’igual que la 

fusteria exterior. 

• La fusteria exterior en façana carrer es realitzarà en alumini tipis mur cortina amb subjecció del vidre 

mitjançant silicona estructural per a exteriors, color  dels muntants i travessers a escollir per DF. 

Obertura projectant cap a l’exterior. 

• Tots els elements no presentaran cap defecte de color ni ruptura. 
 

FUSTERIA INTERIOR 

 

• Porta entrada de seguretat, amb tres punts d'ancoratge, amb  DM hidrofugat, revestiment exterior a 

joc amb porta de garatge i lacat interior color a escollir per DF. Pom d’acer inoxidable mate a  joc 

manetes. Espiera inclosa. 

• Portes de DM lacat d’una  fulla batent de pas  80x210 cm. Veure plànols fusteria i detalls. Motllures 
llises ample 7cm. Manetes i frontisses d’acer inoxidable mate. Sobre premarcs  de pi roig. 

• Subministrament i col·locació de portes corredisses de DM lacat de pas  80x210 cm.,  de fulla oculta 

amb carcasses metàl·liques prefabricades. Veure plànols fusteria i detalls 

• Mobles de cuina alts de 90cm i baixos d’aglomerat i xapat segons DF. 

• Els armaris seran amb marc taco per a revestir, portes en DM lacades (ídem al resta de fusteria), amb 
prestatges i barres per penjar i a doble alçada (distribució a definir), inclòs manetes i frontisses d’acer 

inoxidable, segons detall de projecte executiu. 

 

VIDRIERIA 

 

• Els vidres de tancament seran amb cambra d’aire de 5+5/8/4+4, a finestres i portes balconeres, units a 

fusteria d’alumini per una "U" plàstica i convenientment segellada. A façana carrer (mur cortina) vidre 

amb tractament reflectant exterior.  

• Les balconeres de Planta Baixa amb tancament de seguretat tipus Cremona. 

• Barana de vidre en planta primera amb vidre laminat 6+4 transparent. 
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• Mampara laminada de 6+6 gravada a l’àcid i portes de vidre trempat de 8mm, inclosos farratges de 
subjecció i tiradors en acer inoxidable mate, segons projecte. Divisòries menjador – cuina. 

• Portes de vidre trempat gravat a l’àcid de 8mm, inclosos farratges de subjecció i tiradors en acer 

inoxidable, segons projecte. En dutxes habitacions. 

• Porta corredissa de vidre trempat de 8mm, inclòs sistema de subjecció i obertura corredissa en acer 

inoxidable, segons projecte. En dutxa dormitori principal. 

• Vidres mirall de banys amb lluna pol·lïda de 5mm. 
 
MANYERIA 

 

• Portes per a armaris de comptadors en tanca a carrer, formades per estructura d’acer galvanitzada per 

a revestir del mateix material de la resta de la façana. 

• Porta elevable de reixa per ventilació de la firma FERCAS, o similar, per accés a garatge, a base de 

perfileria metàl·lica i planxa metàl·lica perforada, motoritzada amb comandament a distancia, 
connectada a llum garatge i alarma, inclòs accessoris per al seu accionament tan manual com amb 

comandament a distancia, totalment instal·lada. Inclou imprimació de taller. TIPO C7. 

• Portes EI-60 metàl·liques de 82x203cm. Per a pintar segons DF. 

• Estructura metàl·lica per a escala d’un tram pintada amb mini per a rebre esglaons de pedra natural, 

inclou barana amb el mateix acabat, segons detall específic de projecte i DF. 

• Xemeneies acer inoxidable doble capa.  

• Sombrerets de xemeneies coberta d’acer per pintar tipus VENTUM o similar  per a sistema de 

ventilació hibrida. 

• Barana antipànic d’acer inoxidable en terrasses. Acabat segons disseny de projecte.  

• Escala de bombers d’acer inoxidable en terrasses.. Acabat segons disseny de projecte. 

• Perfils en U d’acer inoxidable amb subjeccions a forjat i capa de anivellació per a subjecció vidres de 
barana de planta primera. Inclou bandes elàstiques per a recolzament del vidre. 

 

PINTURES I ESTUCS INTERIORS 

 

• Pintura de parets al plàstic satinat, color a determinar, prèvia preparació enmassillat, capa 

d’imprimació amb segelladora i dos capes d’acabat. 

• Pintura de sostres al plàstic satinat, color a determinar, prèvia preparació enmassillat, capa 
d’imprimació amb segelladora i dos capes d’acabat. 

• Pintat a l’esmalt prèvia capa d’imprimació EPOXI POLIVALENTE + PROCOLOR, en elements de 

serralleria.  (Opcionalment acabat en pintura tipus "Oxirón" color gris). 

 

APARELLS SANITARIS 

 

• Sanitaris de porcellana vitrificada de color blanc. WCs amb sistema de descarrega empotrat. 

• Lavabos de porcellana per a encastar a marbre o a escollir per DF.   

• Aigüeres de cuina i quarto d’instal·lacions d’acer inoxidable. 

• Dutxes d’obra i acabat amb tarima de lames de fusta tractada.  

• Banyera d’hidromassatge de planxa d’acer.  

 

ALTRES 
 

• Graons d’escala planta baixa a primera de pedra natural formant calaix per amagar estructura.  

• Conjunt de barbacoa per exterior segons DF. 

• Lluernaris a sala d’estar segons detall i DF. 
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INSTAL·LACIONS 
 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI). RD 1942/93 
 

Els sistemes de detecció, control i extinció d’incendis no són necessaris a l’interior dels habitatges. 

Només són necessaris en locals i zones de risc especial, com trasters de més de 50m2 o aparcaments. 

 

Extintors: 
 
Es disposarà d’un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a l’exterior de l’aparcament en un lloc proper a la 

porta d’accés o bé al seu interior a menys de 15m de qualsevol punt de les zones comuns de circulació. 

Es col·locaran a una alçada superior a 1,70m             OK 
 
Enllumenat d’emergència: 
 
L’aparcament ha de quedar il·luminat amb enllumenat d’emergència, segons DB-SU-4. Els nivells mínims 

d’il·luminació seran els següents: 

 

� Exterior: 
 

Il·luminació mín. en escales: 10lux.        OK 

Il·luminació mín. resta de zones: 5lux.    OK 

 

� Interior: 

 

Il·luminació mín. en escales: 75lux.         OK 

Il·luminació mín. resta de zones: 50lux.   OK 
 

 

Instal·lacions de parallamps 
 
 
CTE DB SU-8. Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. RD 314/2006. 
 

Estudiat anteriorment a l’apartat dedicat a “Seguretat d’utilització”. Pàgina 8 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 
 
 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). RD 842/2002 
 

� L’edifici disposarà de subministrament elèctric amb una tensió d’alimentació de 230V en monofàsic i 

230/400V en trifàsic.       OK 

� En general, la xarxa de distribució elèctrica estarà formada per l’escomesa, i la instal·lació d’enllaç, la 

instal·lació interior de l’habitatge, la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els elements metàl·lics 

necessaris.     OK 
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� La instal·lació d’enllaç estarà formada per la caixa general de protecció i mesura, la derivació 
individual, l’interruptor de control de potència i els dispositius generals de comandament i protecció.       

OK 

� La previsió de carga s’obté multiplicant la mitja aritmètica de les potències màximes previstes a cada 

vivenda, per el coeficient de simultaneïtat: 

 

• Nº de vivendes: 1 

• Coef. De simultaneïtat: 1 

• Grau d’electrificació elevat           Previsió de potència: 9.200W 
 

Previsió de carga per la vivenda segons PB: 9.200W       OK 
 
CTE DB HE-5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 
 

Els edificis d’habitatges estan exclosos de la obligació d’incorporar sistemes de captació i 

transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.  

 
 

 

Instal·lacions d’il·luminació 
 
CTE DB HE-3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. RD 314/2006 
 
 

La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex del 

rendiment del color (Ra) s’adequaran a les necessitats d’il·luminació dels usuaris de cada zona.  

 

Eficiència energètica (VEEI): 

 
� Zones comuns: vestíbul i escales: 7,5 W/m2 per cada 100lux.       OK 

� Aparcament: 5 W/m2 per cada 100lux.      OK 

 
CTE DB SU-4. Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. RD 31472006 
 

Exterior: 

 

Il·luminació mín. en escales: 10lux.        OK 

Il·luminació mín. resta de zones: 5lux.    OK 

 
Interior: 

 

Il·luminació mín. en escales: 75lux.         OK 

Il·luminació mín. resta de zones: 50lux.   OK 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Per a realitzar els diferents càlculs estructurals, s’han utilitzat els següents mitjans: 

 

Per al càlcul de jàsseres, pilars, forjats i fonamentació, s’ha emprat el programa de càlcul CYPE 
2009,  d’on s’han extret tots els informes detallats a continuació.  

 

Al no disposar d’estudi geotècnic real de la zona, en un primer moment, el càlcul de la 

fonamentació s’havia realitzat manualment, emprant fórmules bàsiques i basant-nos en la 

tensió admissible genèrica de la zona. 

 

Posteriorment, previ contacte amb arquitectes i enginyers de la zona, es descobreix el 

procediment habitual de fonamentació en aquest tipus de terreny d’argiles semidures: sempre 

ha sigut mitjançant llosa de fonamentació ja que, fins a dia d’avui, encara no s’havia realitzat 

cap estudi geotècnic correcte de la zona, però coneixent el tipus de terreny i basant-se amb 

totes les construccions anteriors al present projecte, mai hi hagut problemes de assentaments 

ni errors de dimensionat en la fonamentació.  

 

Així doncs, un cop realitzat la neteja superficial del terreny i excavat a la cota desitjada de 

fonamentació, es procedirà a abocar la capa de formigó de nivellació fins a donar una línia de 

perfil horitzontal on s’assentarà la base de la llosa de fonamentació. 

  

S’ha considerat una tensió admissible del terreny de 2 Kp/cm
2
. En aquesta capa i amb aquesta 

dada han estat efectuats els càlculs de l’estructura. Aquesta dada serà comprovada en el 

terreny en el moment de l’excavació i l’aparellador o Arquitecte Tècnic verificarà en cada punt 

de la llosa el nivell d’aquesta. 

 

La constitució estructural s’ha determinat fer-la amb estructura de murs pantalla i jàsseres de 

formigó armat, amb sostres unidireccionals formats per semibiguetes i revoltons de poliestirè 

a una distancia intereix de 70 cm, amb una capa de compressió amb xarxat metàl·lic. 

Col·locació de pilars en planta per salvaguardar les llums de forjat i en zona de fossat 

d’ascensor. 

 

L’estructura del present projecte ha estat calculada amb formigó HA-25/P/40/IIa per 

fonaments, i HA-25/P/40/IIa per a la resta d’estructura.  

 

Cas de efectuar-se algun pilar vist o cantells de sostres no protegits, seran protegits amb 

pintura hidrofugant tipus Siconal de la casa Betton. 
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2.  ESFORÇOS I ARMATS DE PILARS, PANTALLES I MURS (cype 2009) 
 
1. Materials 
 
1.1. Formigons 
 

Element Formigó Plantes Fck 
(kp/cm²) 

γc 
 

Pilars i pantalles HA-25, Yc=1.5 Totes 255 1.50 

Murs HA-25, Yc=1.5 Totes 255 1.50 
 
 
1.2. Acers per element i posició 
 
1.2.1. Acers en barres 
 

Element Posició Acer Fyk 
(kp/cm²) 

γs 
 

Pilars i pantalles Barres(Verticals) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15 

 Estreps B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15 
 
 
1.2.2. Acers en perfils 
 

Tipus d'acer Acer Lim. elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 

Acers conformats  S235  2396 2099898 

Acers laminats  S275  2803 2100000 
 
 
2. Armat de pilars i pantalles 
 
2.1. Pantalles                 
 

Referència: Pantalla P2:(1.35,3.78)->(3.15,3.78) 
 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Llosa 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

P. Primera 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

P. Segona 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Sota-Coberta 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  
 

Referència: Pantalla P3:(4.88,5.53)->(5.88,5.53) 
 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Llosa 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 

P. Primera 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 

P. Segona 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 
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Sota-Coberta 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 

 
  

Referència: Pantalla P4:(1.35,5.53)->(3.15,5.53) 
 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Llosa 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

P. Primera 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

P. Segona 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Sota-Coberta 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
 

Referència: Pantalla P5:(9.70,5.53)->(8.70,5.53) 
 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Llosa 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 

P. Primera 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 

P. Segona 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

01 Ø10c/20 cm 
V 

100 % Dp 

Sota-Coberta 0.15 m 
0.15 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % Dp 

 
  
Per cada planta la línia superior fa referència al costat esquerre del mur i l'inferior al costat 
dret. 
  
F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de 
formigó són suficients. 
  
Abreviatures utilitzades en la columna "Estat": 

� Dp = Amb els gruixos indicats s'obtenen dimensions de pilar; a l'armat s'apliquen 
quanties mínimes i diàmetres mínims de pilars, no d'elements bidimensionals 
(pantalles, murs, etc.). 

  
 
3. Esforços de pilars, pantalles i murs per hipotesi 
 
� Pl: Nombre de planta. 
 

� Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
 

� Nota: 
Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de 
la pantalla o mur en la planta. A de tenir en compte que, a l'obtenir-se per integració 
de tensions en el mallat, els esforços en cap inclouen les càrregues sobre la pròpia 
pantalla o mur, el pes del cèrcol modelat en cap i part del pes de la primera línea del 
mallat. 
El sistema d'unitats utilitzat és N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m) 
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    Base Cap 

Pilar Pl Tram Hipòtesi N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 

P2 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.26 
1.89 

0.38 
0.25 

0.24 
0.11 

0.55 
0.19 

0.20 
0.10 

0.03 
-0.01 

3.75 
1.89 

-1.06 
-0.24 

-0.27 
-0.15 

0.55 
0.19 

0.20 
0.10 

0.03 
-0.01 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

14.84
4.03

0.94
0.47

0.08
0.07

0.77
0.30

0.05
0.05

0.05
0.00

11.33
4.03

-1.05
-0.31

-0.05
-0.06

0.77
0.30

0.05
0.05

0.05
0.00

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

22.45
6.07

0.40
0.27

0.21
0.11

0.38
0.17

0.14
0.09

0.01
-0.00

18.81
6.07

-0.62
-0.19

-0.16
-0.13

0.38
0.17

0.14
0.09

0.01
-0.00

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

28.86
8.92

-0.11
0.00

-0.03
-0.02

0.13
0.04

0.84
0.41

-0.10
-0.05

28.19
8.92

-0.17
-0.02

-0.46
-0.22

0.13
0.04

0.84
0.41

-0.10
-0.05

P3 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.41 
2.70 

0.75 
0.57 

0.57 
0.39 

0.80 
0.59 

0.52 
0.34 

-0.13 
-0.08 

4.46 
2.70 

-1.32 
-0.97 

-0.78 
-0.51 

0.80 
0.59 

0.52 
0.34 

-0.13 
-0.08 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

12.81
5.44

0.80
0.60

0.50
0.37

0.55
0.40

0.34
0.26

-0.10
-0.07

10.86
5.44

-0.63
-0.43

-0.38
-0.31

0.55
0.40

0.34
0.26

-0.10
-0.07

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

18.99
8.16

-0.10
0.00

0.23
0.14

0.14
0.15

0.24
0.16

-0.04
-0.03

16.97
8.16

-0.47
-0.40

-0.42
-0.30

0.14
0.15

0.24
0.16

-0.04
-0.03

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

25.70
11.31

0.42
0.24

0.01
0.00

-0.78
-0.43

0.19
0.06

0.04
0.02

25.33
11.31

0.81
0.46

-0.09
-0.03

-0.78
-0.43

0.19
0.06

0.04
0.02

P4 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.30 
2.11 

1.06 
0.46 

-0.04 
-0.19 

1.01 
0.39 

-0.06 
-0.18 

-0.04 
0.00 

3.79 
2.11 

-1.56 
-0.55 

0.12 
0.27 

1.01 
0.39 

-0.06 
-0.18 

-0.04 
0.00 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

14.45
4.21

1.30
0.49

-0.13
-0.22

1.00
0.36

-0.11
-0.16

-0.02
-0.00

10.94
4.21

-1.29
-0.44

0.15
0.18

1.00
0.36

-0.11
-0.16

-0.02
-0.00

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

21.79
6.44

0.67
0.35

-0.23
-0.17

0.61
0.26

-0.14
-0.13

-0.00
-0.00

18.14
6.44

-0.98
-0.34

0.16
0.18

0.61
0.26

-0.14
-0.13

-0.00
-0.00

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

28.32
9.34

-0.40
-0.18

0.05
0.02

0.33
0.16

-1.11
-0.50

0.12
0.06

27.65
9.34

-0.57
-0.26

0.60
0.27

0.33
0.16

-1.11
-0.50

0.12
0.06

P5 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.02 
2.14 

-0.45 
-0.26 

0.20 
0.13 

-1.02 
-0.62 

0.18 
0.12 

0.04 
0.03 

4.07 
2.14 

2.22 
1.36 

-0.26 
-0.17 

-1.02 
-0.62 

0.18 
0.12 

0.04 
0.03 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

10.43
3.37

-1.00
-0.66

0.14
0.11

-0.35
-0.25

0.09
0.08

0.03
0.03

8.48
3.37

-0.09
-0.01

-0.10
-0.09

-0.35
-0.25

0.09
0.08

0.03
0.03

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

16.53
5.63

-0.40
-0.24

0.12
0.07

-0.59
-0.37

0.10
0.07

0.01
0.01

14.51
5.63

1.19
0.76

-0.15
-0.12

-0.59
-0.37

0.10
0.07

0.01
0.01

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

23.70
9.02

-0.05
-0.05

0.01
0.00

0.02
0.05

0.39
0.18

-0.00
-0.00

23.33
9.02

-0.06
-0.07

-0.19
-0.09

0.02
0.05

0.39
0.18

-0.00
-0.00

M1 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

2.57 
1.10 

-0.60 
-0.13 

-0.10 
-0.04 

0.06 
-0.09 

-2.09 
-1.28 

0.28 
0.01 

2.30 
1.10 

-0.59 
-0.08 

1.06 
0.71 

0.04 
-0.04 

-2.46 
-1.60 

0.27 
-0.07 

 2 -2.45/-0.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

0.77
0.16

0.20
0.05

-0.07
-0.02

-0.42
-0.11

-0.21
-0.07

0.04
0.02

1.32
0.71

-0.01
0.05

0.05
0.01

-1.08
-0.39

-0.06
0.01

-0.01
-0.01

 1 -2.95/-2.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

2.04
0.45

0.16
0.04

-0.01
-0.01

-0.11
-0.02

-0.88
-0.30

0.02
0.01

1.81
0.45

0.18
0.04

0.43
0.14

-0.01
0.00

-0.89
-0.30

0.02
0.01

M2 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.29 
2.58 

0.11 
-0.01 

0.01 
-0.03 

-0.12 
0.00 

-2.40 
-3.13 

0.20 
0.27 

2.49 
2.57 

0.21 
0.07 

1.16 
1.46 

-0.23 
-0.11 

-2.24 
-2.92 

-0.18 
-0.20 

 2 -2.45/-0.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

9.07
2.48

0.46
0.10

-0.12
-0.03

-0.39
-0.12

-0.08
0.00

-0.06
-0.02

3.28
2.59

0.17
-0.01

0.02
-0.03

-0.14
-0.02

-0.08
-0.00

0.03
0.02

 1 -2.95/-2.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

13.09
3.29

0.57
0.14

-0.11
-0.04

0.05
0.02

-3.13
-1.08

0.12
0.04

12.20
3.29

0.52
0.12

1.45
0.50

0.08
0.03

-3.11
-1.07

0.12
0.04

M3 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.72 
1.15 

0.08 
-0.06 

0.01 
-0.02 

0.02 
0.09 

-1.17 
-1.21 

-0.12 
0.09 

1.33 
1.14 

0.06 
-0.11 

0.60 
0.58 

0.04 
0.13 

-1.17 
-1.20 

-0.12 
0.09 

 2 -2.45/-0.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

4.61
1.14

0.04
0.01

-0.07
-0.02

0.30
0.14

-0.02
0.01

0.02
0.00

1.71
1.14

0.09
-0.05

0.01
-0.02

-0.25
-0.06

-0.06
-0.00

-0.02
-0.01

 1 -2.95/-2.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.71
1.60

0.18
0.05

-0.05
-0.02

0.16
0.05

-1.64
-0.56

-0.17
-0.05

6.30
1.60

0.13
0.03

0.78
0.27

0.03
0.02

-1.66
-0.57

-0.16
-0.05

M4 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.88 
3.66 

-4.01 
-1.00 

0.60 
0.19 

-0.45 
-0.59 

4.62 
4.52 

-3.62 
-1.26 

4.82 
3.65 

-3.75 
-0.74 

-1.78 
-2.10 

-0.46 
-0.55 

4.82 
4.63 

-4.08 
-1.49 

 2 -2.45/-0.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

11.16
2.95

1.49
0.50

-0.07
-0.04

-0.71
-0.23

0.18
0.03

-0.04
-0.03

4.07
3.15

0.64
0.31

-0.10
-0.01

-0.62
-0.23

0.13
0.01

0.11
0.05

 1 -2.95/-2.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

16.10
3.93

1.32
0.43

-0.07
-0.02

0.27
0.11

3.42
1.18

-0.29
-0.08

14.99
3.93

1.16
0.37

-1.78
-0.61

0.41
0.14

3.40
1.18

-0.29
-0.09

M5 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.70 
1.13 

0.09 
-0.04 

-0.01 
0.01 

0.02 
0.11 

1.17 
1.20 

0.13 
-0.09 

1.32 
1.14 

0.09 
-0.09 

-0.59 
-0.59 

-0.01 
0.07 

1.16 
1.20 

0.13 
-0.08 

 2 -2.45/-0.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

4.58
1.13

0.03
0.00

0.05
0.01

0.17
0.08

0.01
-0.01

0.01
0.01

1.70
1.13

0.10
-0.03

-0.01
0.01

-0.19
-0.02

0.05
0.01

-0.00
-0.00

 1 -2.95/-2.45 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.58
1.56

0.11
0.02

0.02
0.01

0.10
0.03

1.23
0.42

-0.03
-0.01

6.16
1.55

0.12
0.03

-0.60
-0.20

-0.04
-0.01

1.24
0.43

-0.03
-0.01

M8 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

12.09 
2.26 

-1.96 
-0.52 

1.03 
0.47 

-2.08 
-1.46 

1.48 
1.07 

0.04 
0.15 

4.75 
2.42 

0.59 
0.96 

-2.75 
-2.22 

-2.54 
-1.48 

1.82 
1.32 

-0.78 
-0.37 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

26.52
5.46

0.60
0.45

1.01
0.66

-0.70
-0.75

0.43
0.32

-0.69
-0.20

17.68
4.97

0.14
0.93

-0.23
0.00

-2.89
-1.17

0.91
0.36

-0.31
0.08

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

39.63
8.16

3.43
1.26

0.60
0.54

0.97
-0.27

1.06
0.88

0.35
0.29

33.74
8.40

6.63
2.82

-3.10
-2.00

-2.80
-1.04

1.74
1.11

0.07
0.09

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

44.36
10.11

2.73
1.35

-0.10
-0.06

0.72
0.20

5.17
2.22

0.70
0.20

43.68
10.10

2.50
1.24

-2.58
-1.11

0.38
0.12

4.86
2.04

0.20
-0.07

M10 7  7.90/10.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

16.20 
1.66 

-4.70 
-2.56 

-2.72 
-1.14 

0.24 
-0.35 

-3.22 
-0.87 

-0.13 
-0.20 

7.09 
1.50 

-0.59 
-0.58 

6.61 
1.36 

-2.95 
-0.86 

-3.80 
-0.98 

0.01 
-0.09 
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 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

29.35
3.96

-3.88
-1.02

-0.78
-0.38

-0.10
-0.89

-0.01
-0.48

-0.83
-0.58

19.81
3.36

-3.31
-0.77

-0.41
0.43

0.89
0.57

0.22
-0.06

-0.79
-0.27

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

42.64
6.15

-0.67
1.15

-0.89
-0.24

1.86
0.56

-0.14
-0.08

-0.40
-0.10

33.24
5.87

-1.87
1.09

0.35
0.38

0.47
-0.16

-0.26
-0.27

0.36
-0.19

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

56.01
7.82

1.22
2.23

-0.39
-0.04

-0.08
-0.52

-0.45
-0.49

-0.50
-0.40

46.22
7.56

0.88
2.36

1.15
1.04

0.90
0.51

-0.40
-0.18

-0.58
-0.26

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

63.72
10.72

0.76
2.06

-0.22
0.21

0.92
0.36

-8.02
-3.72

1.07
0.77

62.61
10.71

0.30
1.88

3.81
2.08

0.96
0.40

-8.06
-3.72

1.02
0.75

M11 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

10.75 
2.30 

-1.83 
-0.36 

-0.58 
-0.31 

-1.39 
-0.46 

-1.13 
-0.76 

0.08 
-0.07 

3.88 
2.28 

0.59 
0.46 

2.18 
1.86 

-2.27 
-1.12 

-1.34 
-1.08 

0.55 
0.39 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

24.06
5.57

1.42
1.09

-0.43
-0.38

-0.09
-0.52

0.15
0.13

0.88
0.72

15.18
4.36

0.26
0.79

0.34
-0.09

-2.51
-0.73

-1.03
-0.26

0.53
-0.05

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

34.69
8.11

2.28
1.19

-0.63
-0.54

1.44
0.31

-0.68
-0.67

-0.16
-0.06

29.53
8.26

5.02
1.96

2.13
1.56

-3.24
-1.17

-1.46
-1.03

0.34
0.29

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

38.95
9.87

1.13
0.93

-0.13
-0.02

0.59
0.11

-5.84
-2.45

-0.17
-0.08

38.40
9.88

1.06
0.93

2.73
1.17

0.23
0.02

-5.59
-2.31

0.26
0.14

M12 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.70 
0.53 

-0.59 
0.02 

-0.42 
-0.16 

-0.45 
0.22 

-0.64 
-0.37 

-0.17 
-0.05 

1.17 
0.93 

1.00 
0.28 

1.45 
0.90 

-1.72 
-0.67 

-0.86 
-0.48 

-0.02 
0.05 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

0.66
-0.22

-1.98
-0.46

-1.37
-0.74

-2.95
-1.12

-1.27
-0.74

0.24
0.32

2.04
1.09

0.94
0.26

0.42
0.04

-1.58
-0.32

-0.50
-0.19

-0.33
-0.11

M13 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.92 
0.43 

-0.68 
-0.15 

0.46 
0.18 

-0.92 
-0.28 

0.90 
0.48 

0.07 
0.02 

1.45 
1.07 

0.96 
0.23 

-1.67 
-0.99 

-1.29 
-0.36 

1.11 
0.56 

-0.15 
-0.11 

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.37
-0.01

-2.80
-0.73

1.58
0.74

-2.54
-0.62

1.15
0.42

0.01
-0.04

2.20
0.86

0.98
0.21

-0.37
-0.03

-2.02
-0.54

0.85
0.31

0.25
0.10

M7 7  7.90/10.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

33.41 
3.08 

-14.73 
-5.09 

8.72 
2.74 

-1.27 
-0.41 

8.48 
2.19 

-11.38 
-3.57 

14.73 
3.08 

-11.42 
-4.03 

-13.32 
-2.96 

-1.27 
-0.41 

8.48 
2.19 

-11.38 
-3.57 

 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

60.78
7.54

-15.53
-2.39

2.51
1.06

3.03
1.66

-0.87
0.27

-1.04
-1.56

41.33
6.74

-26.83
-11.26

5.41
1.06

3.86
1.76

-1.43
-0.06

-3.75
-3.37

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

87.87
11.70

-12.29
-2.11

3.08
1.18

2.86
1.24

1.31
0.71

-4.47
-3.09

68.60
11.32

-23.44
-7.94

-0.06
-0.55

4.54
1.58

1.14
0.78

-4.42
-2.51

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

115.11
15.24

-17.18
-6.51

3.02
1.37

-1.00
0.18

1.15
0.67

-1.85
-1.41

95.00
15.00

-21.69
-9.56

0.91
-0.08

2.77
0.95

0.47
0.44

-3.31
-2.21

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

128.77
20.04

-19.98
-7.73

2.60
1.05

0.73
0.43

10.49
5.05

-2.80
-0.80

126.44
20.03

-20.57
-8.02

-2.63
-1.47

1.15
0.51

10.45
5.05

-2.75
-0.75

M9 7  7.90/10.50 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

21.50 
2.36 

4.36 
1.68 

-2.01 
-0.60 

1.03 
0.76 

-5.25 
-1.33 

0.77 
0.02 

10.81 
2.52 

-1.94 
-0.46 

10.95 
2.81 

4.23 
1.27 

-4.68 
-1.21 

-0.14 
-0.06 

 6  5.30/7.90  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

38.00
4.47

3.34
1.66

-0.22
-0.52

0.57
0.67

-0.56
-0.60

0.51
0.18

27.34
4.70

1.35
0.43

1.19
1.17

1.74
0.76

-0.35
-0.59

0.28
0.14

 5  2.70/5.30  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

54.74
7.13

0.25
-0.24

-2.06
-1.36

-0.41
0.41

-2.01
-0.99

1.23
0.61

44.05
7.32

-0.94
-0.91

2.69
1.29

2.03
0.54

-1.47
-0.95

0.99
0.62

 4 -0.00/2.70  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

72.16
9.83

-3.87
-2.10

-1.95
-1.15

-1.88
0.08

-1.42
-0.59

0.85
0.34

60.75
9.93

-4.05
-2.70

0.83
0.40

1.83
0.54

-0.69
-0.53

0.25
0.18

 3 -0.50/-0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

80.61
12.85

-3.50
-1.95

-1.12
-0.60

0.68
0.40

-7.24
-3.32

-2.28
-1.10

79.26
12.85

-3.98
-2.16

2.47
1.05

1.13
0.48

-7.14
-3.31

-2.32
-1.11

 
 
 

4. Arrencades de pilars, pantalles i murs per hipotesi 
 
� Nota: 

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de 
la pantalla o mur en la planta. A de tenir en compte que, al obtenir-se per integració 
de tensions en el mallat, els esforços en cap inclouen les càrregues sobre la pròpia 
pantalla o mur, el pes del cèrcol modelat en cap i part del pes de la primera línea del 
mallat. 
El sistema d'unitats utilitzat és N,Qx,Qy: (Tn) Mx,My,T: (Tn·m) 
 

 

  Esforços en arrencades 
Pilar Hipòtesi N Mx My Qx Qy T 

P2 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

28.86 
8.92 

-0.11 
0.00 

-0.03 
-0.02 

0.13 
0.04 

0.84 
0.41 

-0.10 
-0.05 

P3 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

25.70 
11.31 

0.42 
0.24 

0.01 
0.00 

-0.78 
-0.43 

0.19 
0.06 

0.04 
0.02 

P4 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

28.32 
9.34 

-0.40 
-0.18 

0.05 
0.02 

0.33 
0.16 

-1.11 
-0.50 

0.12 
0.06 

P5 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

23.70 
9.02 

-0.05 
-0.05 

0.01 
0.00 

0.02 
0.05 

0.39 
0.18 

-0.00 
-0.00 

M1 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

2.04 
0.45 

0.16 
0.04 

-0.01 
-0.01 

-0.11 
-0.02 

-0.88 
-0.30 

0.02 
0.01 
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M2 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

13.09 
3.29 

0.57 
0.14 

-0.11 
-0.04 

0.05 
0.02 

-3.13 
-1.08 

0.12 
0.04 

M3 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.71 
1.60 

0.18 
0.05 

-0.05 
-0.02 

0.16 
0.05 

-1.64 
-0.56 

-0.17 
-0.05 

M4 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

16.10 
3.93 

1.32 
0.43 

-0.07 
-0.02 

0.27 
0.11 

3.42 
1.18 

-0.29 
-0.08 

M5 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.58 
1.56 

0.11 
0.02 

0.02 
0.01 

0.10 
0.03 

1.23 
0.42 

-0.03 
-0.01 

M8 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

44.36 
10.11 

2.73 
1.35 

-0.10 
-0.06 

0.72 
0.20 

5.17 
2.22 

0.70 
0.20 

M10 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

63.72 
10.72 

0.76 
2.06 

-0.22 
0.21 

0.92 
0.36 

-8.02 
-3.72 

1.07 
0.77 

M11 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

38.95 
9.87 

1.13 
0.93 

-0.13 
-0.02 

0.59 
0.11 

-5.84 
-2.45 

-0.17 
-0.08 

M12 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

0.66 
-0.22 

-1.98 
-0.46 

-1.37 
-0.74 

-2.95 
-1.12 

-1.27 
-0.74 

0.24 
0.32 

M13 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.37 
-0.01 

-2.80 
-0.73 

1.58 
0.74 

-2.54 
-0.62 

1.15 
0.42 

0.01 
-0.04 

M7 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

128.77 
20.04 

-19.98 
-7.73 

2.60 
1.05 

0.73 
0.43 

10.49 
5.05 

-2.80 
-0.80 

M9 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

80.61 
12.85 

-3.50 
-1.95 

-1.12 
-0.60 

0.68 
0.40 

-7.24 
-3.32 

-2.28 
-1.10 

 
 
 
 

5. Pèssims de pilars, pantalles i murs 
 
5.1. Pantalles 
 

Referència: Pantalla P2:(1.35,3.78)->(3.15,3.78) 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Llosa Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.95 
0.51 
1.65 
0.44 
5.32 
1.14 

-24.46 
-24.46 
-24.46 
-24.46 
-24.46 
-24.46 

-6.45 
-6.45 
-6.45 
-6.45 
-6.45 
-6.45 

0.23 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 

-0.22 
-0.22 
-0.22 
-0.22 
-0.22 
--- 

-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.05 
--- 

-0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.03 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.37 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.12 
P. Primera Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.63 
0.17 
1.72 
0.17 
5.16 
0.19 

-28.31 
-18.78 
-28.31 
-28.31 
-28.31 
-22.83 

-2.62 
-2.51 
-2.62 
-2.62 
-2.62 
0.54 

0.06 
-0.18 
0.06 
0.06 
0.06 
-0.56 

0.08 
-0.11 
0.08 
0.08 
0.08 
--- 

0.02 
-0.04 
0.02 
0.02 
0.02 
--- 

-0.02 
0.01 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.22 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.04 

P. Segona Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.24 
0.14 
1.47 
0.16 
4.43 
0.10 

-22.90 
-9.86 
-22.90 
-9.86 
-22.90 
-15.36 

-2.00 
-2.51 
-2.00 
-2.51 
-2.00 
0.89 

0.64 
-2.08 
0.64 
-2.08 
0.64 
-0.79 

0.21 
-0.00 
0.21 
-0.00 
0.21 
--- 

0.03 
0.01 
0.03 
0.01 
0.03 
--- 

-0.01 
0.00 
-0.01 
0.00 
-0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.10 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.05 

Sota-Coberta Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.79 
0.28 
1.15 
0.27 
3.49 
0.28 

-16.43 
-2.59 
-16.43 
-6.80 
-16.43 
-2.59 

-1.21 
-3.31 
-1.21 
-4.42 
-1.21 
-3.31 

0.69 
-0.25 
0.69 
-3.33 
0.69 
-0.25 

0.33 
-0.18 
0.33 
-0.11 
0.33 
--- 

0.06 
-0.05 
0.06 
0.01 
0.06 
--- 

-0.01 
-0.03 
-0.01 
0.02 
-0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.32 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.11 
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Referència: Pantalla P3:(4.88,5.53)->(5.88,5.53) 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Llosa Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.76 
0.64 
2.71 
0.63 
7.52 
0.26 

-47.14 
-47.14 
-47.14 
-47.14 
-47.14 
-47.14 

-10.90 
-10.90 
-10.90 
-10.90 
-10.90 
-10.90 

1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 

-0.04 
-0.04 
-0.04 
-0.04 
-0.04 
--- 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
--- 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.26 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.18 

P. Primera Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.51 
0.32 
2.92 
0.21 
9.00 
0.99 

-46.75 
-26.47 
-46.75 
-46.75 
-46.75 
-36.15 

-2.87 
-3.53 
-2.87 
-2.87 
-2.87 
-1.30 

-1.47 
0.42 
-1.47 
-1.47 
-1.47 
-0.75 

0.37 
0.07 
0.37 
0.37 
0.37 
--- 

0.08 
-0.11 
0.08 
0.08 
0.08 
--- 

0.04 
-0.15 
0.04 
0.04 
0.04 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.11 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.41 
P. Segona Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.09 
0.25 
2.33 
0.23 
7.64 
1.24 

-29.82 
-14.67 
-25.25 
-29.82 
-25.25 
-25.25 

-2.02 
-2.42 
0.80 
-2.02 
0.80 
0.80 

-0.17 
-0.37 
-2.48 
-0.17 
-2.48 
-2.48 

0.09 
0.20 
0.75 
0.09 
0.75 
--- 

0.13 
-0.11 
-0.01 
0.13 
-0.01 
--- 

-0.12 
-0.12 
-0.30 
-0.12 
-0.30 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.39 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.51 

Sota-Coberta Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.55 
0.24 
1.40 
0.16 
5.66 
1.70 

-14.42 
2.18 
-18.22 
-18.22 
-10.55 
-10.55 

-0.78 
-1.52 
-0.84 
-0.84 
-2.06 
-2.06 

-0.71 
-0.26 
-0.79 
-0.79 
-3.66 
-3.66 

-0.75 
-0.41 
0.13 
0.13 
-1.11 
--- 

0.12 
-0.20 
0.16 
0.16 
0.00 
--- 

0.35 
-0.20 
-0.11 
-0.11 
-0.41 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.89 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.73 
 

  
Referència: Pantalla P4:(1.35,5.53)->(3.15,5.53) 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Llosa Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.31 
0.34 
1.64 
0.42 
4.46 
1.55 

-24.91 
-24.91 
-24.91 
-24.91 
-24.91 
-24.91 

-6.41 
-6.41 
-6.41 
-6.41 
-6.41 
-6.41 

0.34 
0.34 
0.34 
0.34 
0.34 
0.34 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
--- 

0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
--- 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.87 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.14 

P. Primera Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.69 
0.17 
1.54 
0.15 
5.06 
0.23 

-27.32 
-27.32 
-27.32 
-18.79 
-27.32 
-22.50 

-2.57 
-2.57 
-2.57 
-2.22 
-2.57 
0.40 

0.26 
0.26 
0.26 
-0.32 
0.26 
-0.81 

-0.13 
-0.13 
-0.13 
0.12 
-0.13 
--- 

-0.03 
-0.03 
-0.03 
0.03 
-0.03 
--- 

0.02 
0.02 
0.02 
-0.01 
0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.27 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.05 
P. Segona Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.40 
0.16 
1.09 
0.14 
4.21 
0.23 

-21.04 
-9.78 
-21.04 
-9.78 
-21.04 
-15.00 

-1.90 
-2.46 
-1.90 
-2.46 
-1.90 
0.63 

1.10 
-2.04 
1.10 
-2.04 
1.10 
-0.87 

-0.29 
0.08 
-0.29 
0.08 
-0.29 
--- 

-0.05 
-0.02 
-0.05 
-0.02 
-0.05 
--- 

0.01 
-0.02 
0.01 
-0.02 
0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.27 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.06 
Sota-Coberta Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.02 
0.27 
0.69 
0.28 
3.09 
0.22 

-14.50 
-7.22 
-14.50 
-7.22 
-14.50 
-3.08 

-1.13 
-4.63 
-1.13 
-4.63 
-1.13 
-2.92 

1.03 
-3.49 
1.03 
-3.49 
1.03 
-0.36 

-0.30 
0.07 
-0.30 
0.07 
-0.30 
--- 

-0.06 
0.01 
-0.06 
0.01 
-0.06 
--- 

0.02 
-0.01 
0.02 
-0.01 
0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.25 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.06 
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Referència: Pantalla P5:(9.70,5.53)->(8.70,5.53) 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Llosa Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.18 
0.62 
2.34 
0.65 
6.38 
0.75 

-38.96 
-38.96 
-38.96 
-38.96 
-38.96 
-38.96 

-10.85 
-10.85 
-10.85 
-10.85 
-10.85 
-10.85 

0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 
0.47 

0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
--- 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
--- 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.89 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.02 
P. Primera Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.63 
0.17 
2.49 
0.21 
8.24 
0.37 

-44.15 
-12.71 
-44.15 
-12.71 
-44.15 
-28.85 

-2.03 
-3.20 
-2.03 
-3.20 
-2.03 
-2.33 

-0.50 
2.56 
-0.50 
2.56 
-0.50 
-2.31 

-0.12 
0.02 
-0.12 
0.02 
-0.12 
--- 

-0.04 
0.04 
-0.04 
0.04 
-0.04 
--- 

-0.01 
0.05 
-0.01 
0.05 
-0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.42 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.13 

P. Segona Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.81 
0.09 
1.83 
0.11 
5.88 
0.37 

-31.30 
-31.30 
-31.30 
-12.61 
-31.30 
-19.04 

-1.15 
-1.15 
-1.15 
-1.65 
-1.15 
2.03 

2.92 
2.92 
2.92 
-1.30 
2.92 
-1.27 

0.02 
0.02 
0.02 
-0.10 
0.02 
--- 

-0.04 
-0.04 
-0.04 
0.03 
-0.04 
--- 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.41 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.16 
Sota-Coberta Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.04 
0.27 
1.32 
0.26 
3.70 
0.57 

-20.36 
-20.36 
-20.36 
-8.81 
-20.36 
-8.81 

-4.32 
-4.32 
-4.32 
-4.47 
-4.32 
-4.47 

-2.19 
-2.19 
-2.19 
-3.75 
-2.19 
-3.75 

0.25 
0.25 
0.25 
0.37 
0.25 
--- 

-0.04 
-0.04 
-0.04 
-0.00 
-0.04 
--- 

-0.12 
-0.12 
-0.12 
0.14 
-0.12 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.64 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.24 

 
Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a 
l'invers del coeficient de seguretat. 
Nx : Axial vertical (Tn/m). 
Ny : Axial horitzontal (Tn/m). 
Nxy: Axial tangencial (Tn/m). 
Mx : Moment vertical (a l'entorn de l'eix horitzontal) (mTn/m). 
My : Moment horitzontal (a l'entorn de l'eix vertical) (mTn/m). 
Mxy: Moment torsor (mTn/m). 
Qx : Tallant transversal vertical (Tn/m). 
Qy : Tallant transversal horitzontal (Tn/m). 
  
 
5.2. Murs 
 

Referència: Mur M1 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 1 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.34 
0.13 
0.56 
0.18 
1.64 
2.55 

-4.38 
-4.38 
-3.02 
-3.01 
-3.02 
-3.02 

-0.91 
-0.91 
-0.37 
-0.67 
-0.37 
-0.37 

0.34 
0.34 
0.07 
0.03 
0.07 
0.07 

-0.05 
-0.05 
0.50 
0.37 
0.50 
--- 

-0.10 
-0.10 
0.10 
0.21 
0.10 
--- 

-0.11 
-0.11 
-0.10 
0.02 
-0.10 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.99 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.33 
Planta 2 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.37 
0.08 
0.20 
0.13 
1.14 
0.29 

-4.69 
-0.27 
-1.51 
-0.27 
-4.69 
-0.66 

-0.46 
-0.87 
0.10 
-0.87 
-0.46 
-0.45 

1.05 
1.96 
0.50 
1.96 
1.05 
0.84 

-0.18 
0.04 
0.13 
0.04 
-0.18 
--- 

-0.02 
0.05 
-0.04 
0.05 
-0.02 
--- 

-0.02 
-0.01 
0.00 
-0.01 
-0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.30 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.17 
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Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.98 
0.23 
1.40 
0.48 
3.81 
8.41 

-16.82 
-3.00 
-16.82 
-4.18 
-16.82 
-4.30 

-3.56 
-1.50 
-3.56 
-3.02 
-3.56 
-1.78 

0.16 
-0.81 
0.16 
0.77 
0.16 
2.30 

0.30 
-0.01 
0.30 
1.43 
0.30 
--- 

0.17 
-0.20 
0.17 
0.42 
0.17 
--- 

-0.03 
0.05 
-0.03 
0.04 
-0.03 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
8.34 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-5.38 
 

  
Referència: Mur M2 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 1 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.45 
0.14 
0.66 
0.19 
1.83 
1.79 

-5.56 
-5.27 
-5.56 
-5.29 
-5.56 
-5.56 

-1.14 
-1.08 
-1.06 
-1.03 
-1.06 
-1.06 

-0.04 
0.03 
-0.00 
0.03 
-0.00 
-0.00 

-0.08 
-0.09 
0.38 
0.36 
0.38 
--- 

-0.08 
-0.10 
0.08 
0.18 
0.08 
--- 

-0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.12 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.02 

Planta 2 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.31 
0.06 
0.23 
0.05 
0.90 
0.09 

-3.78 
-3.43 
-3.78 
-2.30 
-3.78 
-2.37 

-0.48 
-0.68 
-0.48 
-0.75 
-0.48 
-0.31 

0.01 
0.01 
0.01 
-0.02 
0.01 
0.15 

-0.06 
-0.04 
-0.06 
-0.02 
-0.06 
--- 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
--- 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.09 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.04 

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.19 
0.12 
0.87 
0.18 
2.60 
5.33 

-0.24 
-0.24 
-3.51 
-3.51 
-3.15 
-3.15 

-0.49 
-0.49 
-0.51 
-0.51 
-0.36 
-0.36 

0.45 
0.45 
0.74 
0.74 
-0.58 
-0.58 

-0.24 
-0.24 
0.89 
0.89 
0.92 
--- 

-0.13 
-0.13 
0.22 
0.22 
0.17 
--- 

-0.00 
-0.00 
-0.12 
-0.12 
0.19 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
5.40 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
3.22 

 
  

Referència: Mur M3 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 1 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.58 
0.14 
0.64 
0.18 
1.75 
1.76 

-6.66 
-5.67 
-5.41 
-5.33 
-5.41 
-6.66 

-0.96 
-1.15 
-1.06 
-1.01 
-1.06 
-0.96 

-0.33 
0.08 
0.07 
0.06 
0.07 
-0.33 

-0.15 
-0.09 
0.37 
0.34 
0.37 
--- 

-0.04 
-0.09 
0.14 
0.17 
0.14 
--- 

-0.07 
-0.02 
0.03 
0.00 
0.03 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.06 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.22 
Planta 2 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.25 
0.05 
0.21 
0.04 
0.73 
0.05 

-3.59 
-3.80 
-3.92 
-1.94 
-3.59 
-3.80 

-0.48 
-0.74 
-0.39 
-0.56 
-0.48 
-0.74 

-0.11 
-0.17 
-0.32 
0.01 
-0.11 
-0.17 

-0.08 
-0.04 
-0.02 
-0.01 
-0.08 
--- 

-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
-0.01 
--- 

-0.01 
-0.00 
0.01 
-0.01 
-0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.06 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.02 

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.18 
0.10 
0.59 
0.14 
1.71 
3.81 

-1.44 
-0.33 
-2.73 
-2.73 
-1.56 
-1.56 

-0.52 
-0.44 
-0.48 
-0.48 
0.29 
0.29 

0.81 
0.11 
0.68 
0.68 
-1.70 
-1.70 

-0.10 
-0.14 
0.57 
0.57 
0.40 
--- 

-0.07 
-0.10 
0.17 
0.17 
0.11 
--- 

0.01 
-0.00 
-0.05 
-0.05 
0.17 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.66 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
4.17 
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Referència: Mur M4 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 1 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.68 
0.18 
0.43 
0.13 
2.20 
1.89 

-4.92 
-5.40 
-5.49 
-5.49 
-4.92 
-4.92 

0.91 
-1.23 
-1.14 
-1.14 
0.91 
0.91 

0.10 
-0.07 
0.03 
0.03 
0.10 
0.10 

-0.48 
-0.35 
0.07 
0.07 
-0.48 
--- 

-0.16 
-0.14 
0.08 
0.08 
-0.16 
--- 

-0.15 
0.01 
-0.03 
-0.03 
-0.15 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.94 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.11 
Planta 2 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.25 
0.18 
0.33 
0.13 
1.03 
0.06 

-3.79 
2.33 
-4.48 
2.33 
-4.48 
-1.85 

-0.48 
-2.18 
-0.57 
-2.18 
-0.57 
0.58 

0.00 
2.20 
1.40 
2.20 
1.40 
0.94 

0.03 
-0.05 
0.13 
-0.05 
0.13 
--- 

0.00 
-0.07 
0.01 
-0.07 
0.01 
--- 

0.00 
-0.01 
0.03 
-0.01 
0.03 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.07 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.04 
Planta 3 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.21 
0.43 
0.85 
0.23 
3.31 
7.66 

-18.06 
0.11 
-18.06 
-3.06 
-18.06 
-3.75 

-3.81 
-3.48 
-3.81 
-1.42 
-3.81 
-1.26 

-0.33 
1.93 
-0.33 
0.48 
-0.33 
1.38 

-0.32 
-1.03 
-0.32 
0.03 
-0.32 
--- 

-0.15 
-0.28 
-0.15 
0.21 
-0.15 
--- 

0.00 
0.10 
0.00 
-0.08 
0.00 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-7.93 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-4.32 
 

  
Referència: Mur M5 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 1 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.60 
0.18 
0.45 
0.14 
1.64 
1.14 

-5.23 
-5.23 
-5.72 
-5.72 
-5.23 
-5.47 

-1.05 
-1.05 
-1.14 
-1.14 
-1.05 
-1.12 

0.27 
0.27 
-0.29 
-0.29 
0.27 
0.08 

-0.33 
-0.33 
0.07 
0.07 
-0.33 
--- 

-0.17 
-0.17 
0.10 
0.10 
-0.17 
--- 

0.00 
0.00 
-0.05 
-0.05 
0.00 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.35 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.07 
Planta 2 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.20 
0.03 
0.26 
0.04 
0.78 
0.03 

-3.79 
-2.06 
-3.85 
-2.06 
-3.85 
-2.67 

-0.47 
-0.43 
-0.38 
-0.43 
-0.38 
-0.18 

-0.04 
-0.00 
-0.20 
-0.00 
-0.20 
0.12 

0.03 
0.02 
0.07 
0.02 
0.07 
--- 

0.00 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
--- 

-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.03 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.00 
Planta 3 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.59 
0.14 
0.17 
0.10 
1.75 
3.77 

-2.76 
-2.76 
-2.11 
-0.36 
-1.77 
-1.77 

-0.39 
-0.39 
-0.39 
-0.44 
-0.88 
-0.88 

0.57 
0.57 
-0.53 
0.03 
-1.56 
-1.56 

-0.57 
-0.57 
0.03 
0.14 
-0.40 
--- 

-0.17 
-0.17 
0.05 
0.10 
-0.11 
--- 

0.05 
0.05 
0.02 
0.00 
-0.17 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.57 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-4.16 
 

  
Referència: Mur M8 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.11 
0.41 
1.70 
0.27 
6.57 
6.07 

-23.19 
-14.11 
-21.48 
-21.98 
-23.16 
-23.58 

-2.37 
-1.85 
-2.78 
-2.81 
-1.00 
-1.25 

0.03 
1.87 
0.05 
0.18 
0.08 
0.41 

-0.68 
-1.21 
0.27 
0.18 
-0.61 
--- 

-0.13 
-0.44 
0.04 
0.10 
-0.02 
--- 

0.02 
0.70 
-0.01 
0.06 
0.27 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-3.08 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
6.46 
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Planta 4 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.09 
0.34 
2.27 
0.33 
6.60 
1.03 

-18.00 
-18.00 
-24.08 
-24.08 
-24.08 
-24.08 

-2.11 
-2.11 
-2.23 
-2.23 
-2.23 
-2.23 

2.01 
2.01 
-2.93 
-2.93 
-2.93 
-2.93 

-1.17 
-1.17 
0.81 
0.81 
0.81 
--- 

-0.30 
-0.30 
0.27 
0.27 
0.27 
--- 

0.14 
0.14 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.20 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.17 
Planta 5 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.04 
0.09 
1.47 
0.20 
4.61 
0.65 

-9.92 
-11.19 
-14.26 
-13.25 
-14.26 
-14.26 

0.32 
-1.73 
0.53 
-1.80 
0.53 
0.53 

0.75 
0.19 
1.96 
-0.28 
1.96 
1.96 

-0.48 
0.35 
0.66 
0.76 
0.66 
--- 

-0.08 
0.06 
0.19 
0.11 
0.19 
--- 

-0.10 
0.11 
0.10 
0.07 
0.10 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.70 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.31 
Planta 6 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.71 
0.30 
0.86 
0.17 
5.34 
2.24 

-4.13 
-5.32 
-5.52 
-5.52 
-4.13 
-5.32 

0.87 
0.51 
-0.94 
-0.94 
0.87 
0.51 

0.64 
1.54 
0.48 
0.48 
0.64 
1.54 

-2.01 
-0.98 
0.67 
0.67 
-2.01 
--- 

-0.28 
-0.53 
0.15 
0.15 
-0.28 
--- 

0.20 
0.35 
-0.10 
-0.10 
0.20 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-2.04 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.68 

 
  

Referència: Mur M10 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.48 
0.35 
1.86 
0.31 
5.28 
2.41 

-19.43 
-20.20 
-17.64 
-17.64 
-17.89 
-19.81 

-2.46 
-4.16 
-2.13 
-2.13 
-2.44 
-4.21 

0.36 
0.38 
0.11 
0.11 
-0.02 
0.34 

-0.15 
0.07 
0.88 
0.88 
0.83 
--- 

-0.07 
-0.07 
0.25 
0.25 
0.18 
--- 

0.06 
0.05 
-0.00 
-0.00 
0.06 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.83 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.23 
Planta 4 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.50 
0.34 
1.60 
0.38 
4.59 
0.59 

-16.50 
-10.44 
-14.02 
-14.82 
-14.02 
-15.34 

-2.13 
-3.87 
-2.11 
-3.84 
-2.11 
-4.11 

-0.00 
0.07 
-0.09 
-0.01 
-0.09 
-0.01 

-0.48 
0.07 
0.87 
0.48 
0.87 
--- 

-0.08 
-0.10 
0.14 
0.16 
0.14 
--- 

-0.01 
0.05 
-0.02 
-0.05 
-0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.69 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.10 

Planta 5 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.32 
0.17 
1.03 
0.16 
3.88 
0.45 

-10.80 
-10.80 
-10.57 
-11.89 
-10.80 
-11.88 

-1.41 
-1.41 
-0.94 
-1.91 
-1.41 
-1.63 

-0.26 
-0.26 
0.46 
-0.14 
-0.26 
-0.30 

-0.80 
-0.80 
0.75 
-0.14 
-0.80 
--- 

-0.11 
-0.11 
0.10 
0.03 
-0.11 
--- 

-0.04 
-0.04 
0.00 
-0.02 
-0.04 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.42 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.33 

Planta 6 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.70 
0.24 
1.16 
0.30 
3.40 
0.45 

-7.21 
-4.70 
-5.81 
-4.70 
-5.81 
-5.86 

-1.04 
-3.76 
-0.85 
-3.76 
-0.85 
-2.85 

0.48 
0.06 
0.04 
0.06 
0.04 
0.21 

-0.50 
0.51 
1.06 
0.51 
1.06 
--- 

-0.06 
0.05 
0.14 
0.05 
0.14 
--- 

0.01 
0.03 
-0.12 
0.03 
-0.12 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.29 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.44 

Planta 7 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.94 
0.23 
1.45 
0.38 
4.21 
1.07 

-2.52 
-4.38 
-2.03 
-2.36 
-2.03 
-3.48 

-0.20 
-3.34 
0.04 
-2.90 
0.04 
-0.56 

0.21 
-0.84 
0.94 
0.54 
0.94 
1.31 

-1.08 
0.46 
1.85 
0.92 
1.85 
--- 

-0.21 
0.06 
0.32 
0.27 
0.32 
--- 

-0.09 
-0.19 
0.06 
-0.01 
0.06 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.22 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.35 
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Referència: Mur M11 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.74 
0.30 
2.34 
0.42 
6.95 
5.08 

-23.44 
-23.44 
-23.67 
-22.37 
-23.67 
-23.17 

-2.92 
-2.92 
-2.63 
-2.78 
-2.63 
-1.26 

0.03 
0.03 
0.12 
0.18 
0.12 
-0.35 

-0.13 
-0.13 
0.96 
1.02 
0.96 
--- 

-0.14 
-0.14 
0.13 
0.35 
0.13 
--- 

-0.17 
-0.17 
0.12 
-0.01 
0.12 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.79 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-5.30 
Planta 4 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.85 
0.32 
2.06 
0.40 
6.10 
0.75 

-26.56 
-10.35 
-18.70 
-10.11 
-18.70 
-21.16 

-3.13 
-3.95 
-2.37 
-4.47 
-2.37 
-2.76 

-2.96 
-0.10 
1.69 
0.15 
1.69 
-0.93 

-0.58 
0.06 
1.75 
0.28 
1.75 
--- 

-0.11 
-0.06 
0.22 
0.12 
0.22 
--- 

-0.11 
-0.02 
-0.01 
-0.07 
-0.01 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.88 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.04 
Planta 5 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.41 
0.17 
1.43 
0.14 
4.50 
0.66 

-13.62 
-12.72 
-9.70 
-5.25 
-9.70 
-9.52 

-1.66 
-1.67 
0.29 
-0.61 
0.29 
-0.16 

-0.11 
0.02 
0.58 
-0.08 
0.58 
0.44 

-0.64 
-0.66 
1.06 
0.01 
1.06 
--- 

-0.06 
-0.08 
0.14 
0.15 
0.14 
--- 

-0.08 
-0.04 
0.14 
-0.02 
0.14 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.45 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.64 

Planta 6 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.12 
0.20 
1.32 
0.43 
3.99 
0.86 

-5.96 
-4.00 
-2.92 
-3.29 
-2.92 
-7.27 

-0.87 
-2.93 
0.40 
-3.88 
0.40 
-1.37 

-0.23 
-0.26 
0.96 
0.21 
0.96 
-0.16 

-0.99 
0.22 
1.57 
0.37 
1.57 
--- 

-0.11 
0.01 
0.26 
0.23 
0.26 
--- 

0.12 
-0.06 
-0.09 
-0.08 
-0.09 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.87 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.51 
 

  
Referència: Mur M12 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 5 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

4.98 
0.44 
63.60 
32.47 
15.72 
2.47 

-8.08 
1.21 
-8.08 
6.35 
-8.08 
-6.69 

-1.54 
1.35 
-1.54 
0.53 
-1.54 
-2.07 

5.83 
2.19 
5.83 
1.50 
5.83 
7.70 

-6.25 
-0.55 
-6.25 
-3.06 
-6.25 
--- 

-0.26 
-0.84 
-0.26 
-0.27 
-0.26 
--- 

0.20 
-0.03 
0.20 
-1.06 
0.20 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.63 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-2.42 
Planta 6 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

0.39 
0.08 
1.25 
0.30 
3.78 
0.97 

0.13 
-1.97 
-1.41 
-2.38 
-1.41 
-1.90 

0.04 
-2.23 
0.28 
-1.74 
0.28 
-1.07 

-0.34 
1.07 
1.79 
0.68 
1.79 
2.70 

-0.57 
0.69 
1.63 
1.49 
1.63 
--- 

-0.08 
0.13 
0.26 
0.28 
0.26 
--- 

-0.04 
-0.08 
-0.07 
-0.20 
-0.07 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.34 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
1.09 

 
  

Referència: Mur M13 
Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 5 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

29.61 
14.05 
0.94 
0.22 
2.79 
1.15 

6.86 
6.86 
-9.55 
-0.15 
-9.55 
-0.15 

0.81 
0.81 
-0.67 
-0.66 
-0.67 
-0.66 

-0.04 
-0.04 
2.00 
4.16 
2.00 
4.16 

1.78 
1.78 
0.38 
1.08 
0.38 
--- 

0.35 
0.35 
0.13 
0.26 
0.13 
--- 

0.25 
0.25 
0.04 
0.03 
0.04 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.16 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-1.34 
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Planta 6 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.59 
0.22 
0.33 
0.11 
4.72 
0.76 

-1.88 
-3.40 
0.19 
-1.27 
-1.88 
-1.89 

0.20 
-0.99 
-0.00 
0.09 
0.20 
-0.44 

0.77 
0.71 
-0.15 
0.10 
0.77 
2.10 

-2.06 
-1.19 
0.48 
-0.47 
-2.06 
--- 

-0.31 
-0.23 
0.11 
0.11 
-0.31 
--- 

0.02 
0.11 
0.03 
-0.24 
0.02 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.37 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.81 
 

  
Referència: Mur M7 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.19 
0.44 
1.61 
0.38 
6.58 
4.82 

-24.09 
-17.26 
-26.00 
-20.50 
-24.09 
-21.41 

-0.63 
-4.11 
-3.47 
-4.07 
-0.63 
-4.33 

0.38 
-0.32 
3.52 
-0.18 
0.38 
-0.40 

-0.70 
-0.57 
0.22 
0.09 
-0.70 
--- 

-0.28 
-0.22 
0.07 
0.14 
-0.28 
--- 

-0.13 
-0.07 
-0.05 
0.04 
-0.13 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-5.69 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.05 
Planta 4 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.07 
0.25 
1.47 
0.26 
6.43 
0.88 

-16.25 
-13.34 
-17.66 
-15.14 
-16.25 
-16.72 

-0.28 
-2.88 
-2.32 
-3.11 
-0.28 
-0.67 

-1.38 
0.01 
1.42 
0.08 
-1.38 
-0.58 

-1.31 
-0.07 
0.81 
0.05 
-1.31 
--- 

-0.22 
-0.06 
0.10 
0.05 
-0.22 
--- 

-0.24 
0.03 
-0.03 
-0.01 
-0.24 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.47 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.93 

Planta 5 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

2.05 
0.21 
1.85 
0.28 
6.27 
0.75 

-12.63 
-12.63 
-11.53 
-11.53 
-12.63 
-12.24 

-0.26 
-0.26 
-1.60 
-1.60 
-0.26 
-0.58 

-1.44 
-1.44 
0.33 
0.33 
-1.44 
-1.09 

-1.65 
-1.65 
1.46 
1.46 
-1.65 
--- 

-0.30 
-0.30 
0.26 
0.26 
-0.30 
--- 

-0.23 
-0.23 
-0.17 
-0.17 
-0.23 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.86 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.20 

Planta 6 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.63 
0.09 
1.26 
0.19 
5.24 
0.60 

-10.72 
-7.67 
-7.90 
-7.90 
-10.72 
-5.29 

0.18 
-1.58 
-1.19 
-1.19 
0.18 
-0.52 

-0.75 
-0.70 
0.09 
0.09 
-0.75 
-0.08 

-1.24 
0.04 
0.99 
0.99 
-1.24 
--- 

-0.13 
0.00 
0.16 
0.16 
-0.13 
--- 

-0.23 
-0.01 
-0.16 
-0.16 
-0.23 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.30 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.64 
Planta 7 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

27.09 
10.12 
54.74 
27.83 
12.35 
2.62 

-3.72 
-5.22 
-5.47 
-5.47 
-5.47 
-3.94 

-0.47 
-1.03 
1.87 
1.87 
1.87 
-1.12 

0.49 
0.34 
-0.26 
-0.26 
-0.26 
0.38 

2.74 
2.79 
-5.01 
-5.01 
-5.01 
--- 

0.35 
0.39 
-0.57 
-0.57 
-0.57 
--- 

0.03 
-0.23 
-0.60 
-0.60 
-0.60 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-3.08 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.22 
 

  
Referència: Mur M9 

Sector Estat Aprofitament (%) Esforços 

    Nx   Ny   Nxy   Mx   My   Mxy   Qx   Qy  

Planta 3 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.51 
0.44 
1.94 
0.46 
5.81 
3.05 

-25.09 
-19.03 
-23.18 
-19.64 
-23.18 
-19.22 

-3.45 
-3.88 
-0.64 
-4.08 
-0.64 
-3.89 

3.29 
0.71 
0.19 
0.04 
0.19 
0.44 

-0.13 
-0.14 
0.43 
0.61 
0.43 
--- 

-0.04 
-0.25 
0.25 
0.26 
0.25 
--- 

0.01 
-0.20 
0.09 
-0.01 
0.09 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
3.60 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.08 
Planta 4 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.41 
0.23 
2.01 
0.22 
6.41 
0.81 

-18.45 
-9.16 
-16.22 
-14.08 
-16.22 
-16.55 

-2.35 
-2.63 
0.44 
-2.54 
0.44 
-0.68 

1.59 
-0.10 
-1.23 
-0.53 
-1.23 
-0.41 

-0.63 
-0.08 
1.23 
0.11 
1.23 
--- 

-0.10 
-0.06 
0.21 
0.15 
0.21 
--- 

0.00 
0.02 
0.24 
-0.06 
0.24 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.43 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.85 
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Planta 5 Arm. vert. dre. 
Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.94 
0.30 
1.91 
0.23 
5.97 
1.01 

-10.93 
-10.93 
-11.13 
-11.83 
-11.13 
-11.59 

-1.63 
-1.63 
0.73 
-1.13 
0.73 
-0.49 

0.42 
0.42 
-0.94 
0.36 
-0.94 
-0.27 

-1.66 
-1.66 
1.59 
1.15 
1.59 
--- 

-0.28 
-0.28 
0.29 
0.23 
0.29 
--- 

0.18 
0.18 
0.22 
0.02 
0.22 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.85 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.84 
Planta 6 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

1.18 
0.19 
1.40 
0.15 
4.62 
0.67 

-6.33 
-6.33 
-7.46 
-8.43 
-7.46 
-8.40 

-1.03 
-1.03 
1.25 
-1.09 
1.25 
-1.64 

0.00 
0.00 
-0.29 
-0.11 
-0.29 
-1.00 

-1.04 
-1.04 
1.24 
0.10 
1.24 
--- 

-0.18 
-0.18 
0.14 
0.12 
0.14 
--- 

0.16 
0.16 
0.15 
0.09 
0.15 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.78 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

-0.14 
Planta 7 Arm. vert. dre. 

Arm. hortz. dre. 
Arm. vert. esq. 
Arm. hortz. esq. 
Formigó 
Arm. transve. 

49.15 
27.84 
3.39 
0.54 
10.93 
1.76 

-4.37 
-4.37 
-4.37 
-4.50 
-4.37 
-4.50 

2.61 
2.61 
2.61 
-1.37 
2.61 
-1.37 

0.06 
0.06 
0.06 
-0.48 
0.06 
-0.48 

4.37 
4.37 
4.37 
1.62 
4.37 
--- 

0.49 
0.49 
0.49 
0.69 
0.49 
--- 

0.60 
0.60 
0.60 
0.07 
0.60 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
2.02 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
0.45 

 
Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a 
l'invers del coeficient de seguretat. 
Nx : Axial vertical (Tn/m). 
Ny : Axial horitzontal (Tn/m). 
Nxy: Axial tangencial (Tn/m). 
Mx : Moment vertical (a l'entorn de l'eix horitzontal) (mTn/m). 
My : Moment horitzontal (a l'entorn de l'eix vertical) (mTn/m). 
Mxy: Moment torsor (mTn/m). 
Qx : Tallant transversal vertical (Tn/m). 
Qy : Tallant transversal horitzontal (Tn/m). 
 
 
6. Llistat d'armat de murs de soterrani 
 

Referència: Mur M1 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 1 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 2 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M2 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 1 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 2 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M3 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 1 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 2 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 
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Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M4 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 1 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 2 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M5 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 1 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 2 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M8 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 4 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M10 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 4 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 7 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M11 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 4 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 
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Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M12 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M13 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M7 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 4 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 7 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  

Referència: Mur M9 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. Estat 

Planta 3 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 4 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 5 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 6 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

Planta 7 0 m 
0.3 m 

Ø16c/20 cm 
Ø16c/20 cm 

Ø12c/20 cm 
Ø12c/20 cm 

1 Ø10c/20 cm V 
       20 cm H 

100 % --- 

 
  
Per cada planta la línia superior fa referència al costat esquerre del mur i l'inferior al costat 
dret. 
  
F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de 
formigó són suficients. 
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7. Llistat d'amidament de pilars 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
 
Planta   1: Llosa      Formigó:HA-25, Yc=1.5 
  
Referència 

Dimensions 
m 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 

Diàm. Num. Longitud 
cm. 

Total 
cm. 

A.barres 
Kg. 

A.estreps 
Kg. 

   P2    P4        1.80x0.30      2.1     0.27 Ø6 38 65 2470     5.48  
                      Ø8 20 220 4400     17.36 

  (x2)       4.2     0.54        10.96    34.72 

   P3              1.00x0.30      1.3     0.15 Ø16 10 90 900    14.20  
                      Ø8 20 140 2800     11.05 

   P5              1.00x0.30      1.3     0.15 Ø16 10 90 900    14.20  
                      Ø8 20 140 2800     11.05 

Total planta   3       6.8     0.84        39.40    56.80 
 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Planta   2:P. Primera       Formigó:HA-25, Yc=1.5 
  
Referència 

Dimensions 
m 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 

Diàm. Num. Longitud 
cm. 

Total 
cm. 

A.barres 
Kg. 

A.estreps 
Kg. 

   P2    P4        1.80x0.30     11.3     1.46 Ø6 38 285 10830    24.03  
                      Ø8 44 220 9680     38.20 

  (x2)      22.6     2.92        48.06    76.40 

   P3              1.00x0.30      7.0     0.81 Ø16 10 310 3100    48.93  
                      Ø8 62 140 8680     34.25 

   P5              1.00x0.30      7.0     0.81 Ø16 10 310 3100    48.93  
                      Ø8 62 140 8680     34.25 

Total planta   4      36.6     4.54       146.00   144.90 
 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Planta   3:P. Segona       Formigó:HA-25, Yc=1.5 
  
Referència 

Dimensions 
m 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 

Diàm. Num. Longitud 
cm. 

Total 
cm. 

A.barres 
Kg. 

A.estreps 
Kg. 

   P2    P4        1.80x102.88     10.9     1.40 Ø6 38 280 10640    23.61  
                      Ø8 44 220 9680     38.20 

  (x2)      21.8     2.80        47.22    76.40 

   P3              1.00x102.85      6.8     0.78 Ø16 10 305 3050    48.14  
                      Ø8 62 140 8680     34.25 

   P5              1.00x102.85      6.8     0.78 Ø16 10 305 3050    48.14  
                      Ø8 62 140 8680     34.25 

Total planta   5      35.4     4.36       143.50   144.90 
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Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Planta   4:Sota-Coberta       Formigó:HA-25, Yc=1.5 
  
Referència 

Dimensions 
m 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 

Diàm. Num. Longitud 
cm. 

Total 
cm. 

A.barres 
Kg. 

A.estreps 
Kg. 

   P2    P4        1.80x55.65     10.9     1.40 Ø6 38 275 10450    23.19  
                      Ø8 44 220 9680     38.20 

  (x2)      21.8     2.80        46.38    76.40 

   P3              1.00x55.65      6.8     0.78 Ø16 10 300 3000    47.35  
                      Ø8 60 140 8400     33.15 

   P5              1.00x55.65      6.8     0.78 Ø16 10 300 3000    47.35  
                      Ø8 60 140 8400     33.15 

Total planta   6      35.4     4.36       141.10   142.70 
 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Resum d'amidament (+10%) 
Planta Tipus d'acer Diàm. Longitud 

(m) 
Pes 
(Kg) 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 

Planta   3 Acer en barres 
  
Acer en estreps 

Ø6 
Ø16 
Ø8 

49.40 
18.00 

144.00 

12 
31 
63 

  

 Total   106 6.80 0.84

Planta   4 Acer en barres 
  
Acer en estreps 

Ø6 
Ø16 
Ø8 

216.60 
62.00 

367.20 

53 
108 
159 

  

 Total   320 36.60 4.54

Planta   5 Acer en barres 
  
Acer en estreps 

Ø6 
Ø16 
Ø8 

212.80 
61.00 

367.20 

52 
106 
159 

  

 Total   317 35.40 4.36

Planta   6 Acer en barres 
  
Acer en estreps 

Ø6 
Ø16 
Ø8 

209.00 
60.00 

361.60 

51 
104 
157 

  

 Total   312 35.40 4.36

Totals Acer en barres Ø6 
Ø16 

687.80 
201.00 

168 
349 

  

 Acer en estreps Ø8 1240.00 538  

Total obra    1055 114.20 14.10 
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3.  CUANTIES D’OBRA 
 
* L'amidament de les bigues de fonamentació flotant (sense vinculació exterior) s'inclou dins 
de l'apartat de bigues. 
  
* L'amidament de l'armadura base de lloses és aproximada. 

Llosa Pàrking - Superfície total: 32.22 m2 
 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 25.45 5.60 11 
 *Arm. base lloses   301 

Bigues 6.77 1.43 262 

 Encofrat lateral 5.23   

Pilars (Sup. Encofrat) 0.00   

Total 37.45 7.03 574 

Índex (por m2) 1.162 0.218 17.82 
 

Llosa - Superfície total: 105.20 m2 
 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 85.72 25.72 4 
 *Arm. base lloses   2029 

Bigues 17.80 4.02 453 

 Encofrat lateral 14.70   

Murs 71.23 10.69 501 

Pilars (Sup. Encofrat) 0.00   

Total 189.45 40.43 2987 

Índex (por m2) 1.801 0.384 28.39 
 

P. Primera - Superfície total: 85.79 m2 
 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 59.27 5.29 115 
Bigues 24.84 5.46 497 

 Encofrat lateral 24.58   

Murs 157.11 23.57 949 

Pilars (Sup. Encofrat) 36.60 4.54 299 

Total 302.40 38.86 1860 

Índex (por m2) 3.525 0.453 21.68 
 

Sota-Coberta - Superfície total: 85.89 m2 
 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 58.78 5.25 104 
Bigues 25.43 5.43 521 

 Encofrat lateral 24.61   

Murs 165.42 24.81 814 

Pilars (Sup. Encofrat) 35.40 4.36 296 

Total 309.64 39.85 1735 

Índex (por m2) 3.605 0.464 20.20 
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Coberta - Superfície total: 71.78 m2 
 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) 

Sostres 56.58 5.77 80 
Bigues 15.20 2.93 248 

 Encofrat lateral 19.23   

Murs 118.58 17.79 701 

Pilars (Sup. Encofrat) 0.00   

Total 209.59 26.49 1029 

Índex (por m2) 2.920 0.369 14.34 
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4.  ARMADURA DE LES LLOSES 
 
 
gr.pl. nº  0  Llosa Pàrking 
 PL. Igual  1 

 
Malla 1: Llosa massissa 
———————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————— 
Alineacions longitudinals 
Armadura Base Inferior: 1Ø12  a 30 
Armadura Base Superior: 1Ø12  a 30 
Cantell: 22 
———————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————— 
Alineacions transversals 
Armadura Base Inferior: 1Ø12  a 30 
Armadura Base Superior: 1Ø12  a 30 
Cantell: 22 
Alineació  6: (x= 14.71) Inferior 16+ (y=  2.80)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
                                      (y=  6.83)-(y=  7.63) +16  1Ø12  a 30 
Alineació  7: (x= 14.96) Inferior 16+ (y=  2.82)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
                                      (y=  6.83)-(y=  7.59) +16  1Ø12  a 30 
Alineació  8: (x= 15.21) Inferior 16+ (y=  2.85)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
                                      (y=  6.83)-(y=  7.56) +16  1Ø12  a 30 
Alineació  9: (x= 15.46) Inferior 16+ (y=  2.87)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
Alineació 10: (x= 15.71) Inferior 16+ (y=  2.88)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
Alineació 11: (x= 15.96) Inferior 16+ (y=  2.88)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
Alineació 12: (x= 16.21) Inferior 16+ (y=  2.89)-(y=  3.63)      1Ø12  a 30 
                                      (y=  6.83)-(y=  7.41) +16  1Ø12  a 30 
Alineació 13: (x= 16.46) Inferior     (y=  6.83)-(y=  7.38) +16  1Ø12  a 30 
Alineació 14: (x= 16.71) Inferior     (y=  6.83)-(y=  7.34) +16  1Ø12  a 30 
 
 
 
 gr.pl. no  1  Llosa 
 PL. Igual  1 

 
Malla 2: Llosa massissa 
———————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————— 
Alineacions longitudinals 
Armadura Base Inferior: 1Ø12  a 15 
Armadura Base Superior: 1Ø12  a 15 
Cantell: 30 
———————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————— 
Alineacions transversals 
Armadura Base Inferior: 1Ø12  a 15 
Armadura Base Superior: 1Ø12  a 15 
Cantell: 30 
Alineació  5: (x=  0.54) Inferior     (y=  8.57)-(y=  9.27) +24  1Ø12  a 15 
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4.1.  ARMAT DE LES BIGUES EN LLOSES DE FONAMENTACIÓ 
 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 

 
Sistema d'unitats: M.K.S 
Materials: 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer: B 500 S, Ys=1.15 
Materials de fonamentació: 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer: B 500 S, Ys=1.15 
 
 
Armat de bigues 
 
Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 1 
 

Tram nº  1  (L= 1.10)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     8.2     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------     2.5     8.2     8.2     8.2     8.2     8.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.00)      2.5(x= 0.38)     2.5(x= 0.74) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   2.5(x= 0.00)      8.2(x= 0.31)     8.2(x= 0.89) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0 

Env. moments  posit.    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0(0.37)  0.0(0.08)  0.0(0.24)             0.0(0.87) 

Env. tallants negat.    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1 

Env. tallants posit.     0.0    -0.0     0.1     0.0     0.0     0.1     0.1 

Tallants repres.   0.1(x= 1.11)                      -0.1(x= 0.00) 

Envolvent de torsió    0.00    0.02    0.00    0.00    0.00    0.01    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.01)   0.01(x= 1.11)  Tor. esgota.:  1.31 
 
 N.esq.: B4 ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior:   -----  2Ø10(0.35>>) 

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.13P+1.42=1.55) 

   Arm.Superior: 3Ø10(0.13P+1.42=1.55) 

        Estreps: 11x1eØ8+1rØ8c/0.11(1.18) 

  
 

Tram nº  2  (L= 2.27)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.5 -------     2.5 ------- -------     8.2 ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     8.2 -------     8.2 -------     8.2 -------     8.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   2.5(x= 0.00)      2.5(x= 0.76)     8.2(x= 1.62) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.00)      8.2(x= 0.50)     8.2(x= 2.02) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.41)  0.0(1.64)  0.0(1.89)  0.0(1.27) 

Env. tallants negat.     0.1    -0.1    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.1 

Env. tallants posit.     0.1    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0 

Tallants repres.   0.1(x= 0.00)                      -0.4(x= 0.00) 
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Envolvent de torsió    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00    0.01 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.01(x= 2.27)  Tor. esgota.:  1.31 
 
 N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.35+0.50=0.85)  -----  2Ø10(0.50>>) 

   Arm.Muntatge: 3Ø12(2.60) 

   Arm.Superior: 3Ø10(2.60) 

        Estreps: 20x1eØ8+1rØ8c/0.11(2.19) 

  
 

Tram nº  3  (L= 3.88)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     8.2     8.2     8.2     8.2 ------- ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     8.2 -------     2.5     2.5     2.5     8.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.11)      8.2(x= 1.30)     8.2(x= 2.60) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.00)      8.2(x= 0.99)     8.2(x= 3.24) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.63)  0.0(2.06)  0.0(3.41)  0.1(3.88) 

Env. tallants negat.    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1     0.1     0.1    -0.0 

Env. tallants posit.    -0.0    -0.1    -0.1    -0.1     0.1     0.2     0.0 

Tallants repres.   0.3(x= 3.88)                      -0.2(x= 1.89) 

Envolvent de torsió    0.01    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.00(x= 3.88)  Tor. esgota.:  1.31 
 
 N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: B1 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.50+0.90=1.40)  -----   

   Arm.Muntatge: 3Ø12(4.22+0.13P=4.35) 

   Arm.Superior: 3Ø10(4.22+0.13P=4.35) 

        Estreps: 36x1eØ8+1rØ8c/0.11(3.95) 

  
 
Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 1 
 

Tram nº  1  (L= 1.93)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     8.2     2.5     2.5 ------- -------     2.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------     2.5     8.2     8.2 ------- -------     8.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.00)      2.5(x= 0.85)     2.5(x= 1.39) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.35)      8.2(x= 0.41)     8.2(x= 1.68) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.0     0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0 

Env. moments  posit.    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0(0.41) -0.1( 0.0)  0.0(1.10)  0.0(1.78)  0.0(1.42) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.1    -0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.2    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Tallants repres.   0.2(x= 0.41)                      -0.0(x= 0.92) 

Envolvent de torsió    0.00    0.02    0.00    0.02    0.02    0.01    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.01)   0.01(x= 1.93)  Tor. esgota.:  1.31 
 
  

N.esq.: B5 ----------------------- N.dre.: ------ 
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   Arm.Inferior:   -----  2Ø10(0.45>>) 

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.13P+2.27=2.40) 

   Arm.Superior: 3Ø10(0.13P+2.22=2.35) 

        Estreps: 19x1eØ8+1rØ8c/0.11(2.00) 

  

Tram nº  2  (L= 3.38)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.5 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     8.2 ------- ------- ------- -------     8.2     8.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.84)      2.5(x= 1.52)     2.5(x= 2.49) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.00)      8.2(x= 0.76)     8.2(x= 2.81) 

Env. moments  negat.     0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.36)  0.0(0.90)  0.0(2.71)  0.0(3.03) 

Env. tallants negat.     0.0    -0.0    -0.1     0.0    -0.0     0.0     0.1 

Env. tallants posit.     0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0     0.2 

Tallants repres.   0.2(x= 3.38)                      -0.1(x= 0.76) 

Envolvent de torsió    0.01    0.01    0.01    0.00    0.01    0.02    0.01 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.01(x= 3.38)  Tor. esgota.:  1.31 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.45+0.75=1.20)  -----  2Ø10(0.75>>) 

   Arm.Muntatge: 3Ø12(3.70) 

   Arm.Superior: 3Ø10(3.70) 

        Estreps: 30x1eØ8+1rØ8c/0.11(3.30) 

  
 

Tram nº  3  (L= 1.98)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. ------- ------- -------     8.2     8.2 ------- ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     8.2 ------- -------     2.5     2.5 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.43)      8.2(x= 0.68)     8.2(x= 1.33) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.00)      2.5(x= 0.72)     8.2(x= 1.88) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0 

Moments  repres.   0.1( 0.0)  0.0(0.31)  0.0(1.49)  0.0(1.73)  0.0(1.98) 

Env. tallants negat.     0.1    -0.1    -0.0     0.0     0.1     0.1    -0.0 

Env. tallants posit.     0.2    -0.1    -0.0     0.0     0.1     0.2     0.0 

Tallants repres.   0.4(x= 1.98)                      -0.5(x= 0.00) 

Envolvent de torsió    0.01    0.00    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.00(x= 1.98)  Tor. esgota.:  1.31 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: B0 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.75+0.45=1.20)  -----   

   Arm.Muntatge: 3Ø12(2.32+0.13P=2.45) 

   Arm.Superior: 3Ø10(2.32+0.13P=2.45) 

        Estreps: 19x1eØ8+1rØ8c/0.11(2.05) 
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Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 1 

 

Tram nº  1  (L= 4.65)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     8.2     8.2     8.2     8.2     8.2 ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     2.3     2.5     2.5 -------     2.5     2.5     2.6 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.76)      8.2(x= 1.56)     8.2(x= 3.11) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.15)      2.5(x= 0.94)     8.2(x= 3.97) 

Env. moments  negat.     0.2    -0.0    -0.5    -0.6    -0.5    -0.1     0.2 

Env. moments  posit.     0.3    -0.0    -0.3    -0.4    -0.3    -0.0     0.4 

Moments  repres.   0.6(0.13) -0.1(0.92) -0.6(2.33) -0.2(3.72)  0.6(4.52) 

Env. tallants negat.    -0.0    -0.9    -0.4    -0.0     0.2     0.6    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0    -0.6    -0.2    -0.0     0.3     0.9     0.0 

Tallants repres.   1.5(x= 4.50)                      -1.2(x= 0.15) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.02)   0.00(x= 4.65)  Tor. esgota.:  1.31 
 
  

N.esq.: B4 ----------------------- N.dre.: B5 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.13P+4.87+0.13P=5.13) 

   Arm.Superior: 3Ø10(0.13P+4.87+0.13P=5.13) 

        Estreps: 45x1eØ8+1rØ8c/0.11(4.87) 

  
 

Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 1 

 

Tram nº  1  (L= 3.51)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     8.2     8.2     8.2     8.2     8.2     2.5 
E. cap. mom. pos. inf.     1.7     2.5     2.5 -------     2.5     2.5     8.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   8.2(x= 0.52)      8.2(x= 1.18)     8.2(x= 2.35) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   8.2(x= 0.15)      2.5(x= 0.71)     8.2(x= 3.03) 

Env. moments  negat.     0.2    -0.1    -0.5    -0.6    -0.4    -0.1     0.3 

Env. moments  posit.     0.2    -0.1    -0.3    -0.4    -0.3    -0.0     0.4 

Moments  repres.   0.4(0.11) -0.2(0.69) -0.6(1.71) -0.1(2.82)  0.4(3.51) 

Env. tallants negat.    -0.0    -0.9    -0.5    -0.0     0.3     0.5     0.7 

Env. tallants posit.     0.0    -0.6    -0.3    -0.0     0.4     0.8     1.1 

Tallants repres.   1.1(x= 3.51)                      -1.3(x= 0.15) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.02 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.02(x= 3.51)  Tor. esgota.:  1.31 
 
  

N.esq.: B1 ----------------------- N.dre.: B0 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.13P+3.57+0.13P=3.83) 

   Arm.Superior: 3Ø10(0.13P+3.57+0.13P=3.83) 

        Estreps: 33x1eØ8+1rØ8c/0.11(3.58) 
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Armat de bigues 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Gr.pl. no 1 Llosa --- Pl. igual 1 

 

Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 2 

 

Tram nº  1  (L= 2.63)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------    11.2 -------    11.2 -------    11.2     3.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4 -------     3.4 -------     3.4    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.19)     11.2(x= 1.43)    11.2(x= 2.26) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.04)     11.2(x= 1.82)    11.2(x= 2.13) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.1     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Moments  repres.   0.1(0.15) -0.2(0.19)  0.0(1.43)  0.0(2.26)  0.0(2.63) 

Env. tallants negat.     0.3     0.0    -0.2    -0.2    -0.3    -0.2    -0.2 

Env. tallants posit.     0.4     0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1 

Tallants repres.   0.6(x= 0.08)                      -0.3(x= 1.61) 

Envolvent de torsió    0.29    0.01    0.04    0.01    0.00    0.00    0.01 

Torsor vora suport:   0.29(x= 0.00)   0.01(x= 2.63)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.21P+1.09=1.30)  -----  2Ø10(1.05>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.21P+2.79=3.00) 

   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+2.79=3.00), 1Ø10(2.50) 

        Estreps: 15x1eØ8c/0.17(2.55) 

  

Tram nº  2  (L= 3.82)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4    11.2 -------    11.2 ------- -------     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2     3.4    11.2     3.4 ------- -------    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.66)     11.2(x= 1.69)    11.2(x= 2.70) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.53)     11.2(x= 1.28)    11.2(x= 3.12) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.1 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.1 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.66)  0.0(1.69)             0.1(3.82) 

Env. tallants negat.    -0.2     0.0     0.1     0.1     0.1     0.1     0.3 

Env. tallants posit.    -0.1     0.0     0.1     0.1     0.2     0.2     0.5 

Tallants repres.   0.5(x= 3.82)                      -0.2(x= 0.00) 

Envolvent de torsió    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.00(x= 3.82)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<1.05+0.85=1.90)  -----   

   Arm.Muntatge: 3Ø12(3.99+0.21P=4.20) 

   Arm.Superior: 2Ø12(3.99+0.21P=4.20), 1Ø10(3.10) 

        Estreps: 22x1eØ8c/0.17(3.74) 
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Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 2 

 

Tram nº  1  (L= 3.09)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4     3.4     3.4    11.2     3.4     3.4     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2    11.2    11.2     3.4    11.2    11.2    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   3.4(x= 0.90)     11.2(x= 1.50)    11.2(x= 2.44) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.61)     11.2(x= 0.91)    11.2(x= 3.02) 

Env. moments  negat.     0.1     0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.1     0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Moments  repres.   0.1( 0.0)             0.0(1.50)  0.0(2.73)  0.0(1.82) 

Env. tallants negat.    -0.7    -0.4    -0.4    -0.5    -0.4    -0.3    -0.3 

Env. tallants posit.    -0.4    -0.3    -0.2    -0.4    -0.2    -0.2    -0.2 

Tallants repres.  -0.2(x= 0.81)                      -0.7(x= 0.00) 

Envolvent de torsió    0.02    0.01    0.01    0.01    0.04    0.03    0.02 

Torsor vora suport:   0.02(x= 0.00)   0.02(x= 3.09)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.21P+1.34=1.55)  -----  2Ø10(1.45>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.21P+3.24=3.45) 

   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+3.24=3.45), 1Ø10(2.45) 

        Estreps: 16x1eØ10c/0.2(3.01) 

  
 

Tram nº  2  (L= 2.20)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4 -------     3.4 -------     3.4     3.4     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2 -------    11.2 -------    11.2    11.2    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   3.4(x= 0.57)      3.4(x= 1.46)     3.4(x= 2.18) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.09)     11.2(x= 1.26)    11.2(x= 1.76) 

Env. moments  negat.     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1 

Env. moments  posit.     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.1     0.1 

Moments  repres.   0.0(x= 0.00)     -0.0(x= 1.17)     0.1(x= 2.12) 

Env. tallants negat.    -0.3    -0.2    -0.1    -0.1    -0.1     0.2     0.0 

Env. tallants posit.    -0.2    -0.1    -0.1    -0.0    -0.0     0.4     0.1 

Tallants repres.   0.7(x= 2.10)                      -0.3(x= 0.00) 

Envolvent de torsió    0.02    0.02    0.00    0.01    0.04    0.02    0.09 

Torsor vora suport:   0.02(x= 0.00)   0.09(x= 2.20)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<1.45+1.10=2.55)  -----  2Ø10(0.95>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(2.50) 

   Arm.Superior: 2Ø10(2.50) 

        Estreps: 11x1eØ10c/0.2(2.12) 
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Tram nº  3  (L= 3.06)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4     3.4 -------     3.4     3.4    11.2 ------- 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2    11.2 -------    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   3.4(x= 0.92)      3.4(x= 2.03)    13.2(x= 2.91) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.17)     11.2(x= 0.95)    11.2(x= 2.48) 

Env. moments  negat.     0.1     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.1     0.0     0.0     0.0     0.1    -0.0     0.0 

Moments  repres.   0.1( 0.0)             0.0(1.01) -2.8(2.91)  0.1(2.35) 

Env. tallants negat.     0.0    -0.2    -0.2    -0.2    -0.1    -2.3    -0.0 

Env. tallants posit.     0.1    -0.1    -0.2    -0.1    -0.1    -1.4     0.0 

Tallants repres.   0.1(x= 0.00)                     -17.3(x= 2.84) 

Envolvent de torsió    0.09    0.01    0.00    0.02    0.02    0.02    0.00 

Torsor vora suport:   0.09(x= 0.00)   0.00(x= 3.06)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.95+1.00=1.95)  -----  2Ø10(2.14+0.21P=2.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(3.39+0.21P=3.60) 

   Arm.Superior: 2Ø12(3.39+0.21P=3.60), 2Ø12(3.24+0.21P=3.45) 

        Estreps: 16x1eØ10c/0.2(3.13) 

  
 

Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 2 

 

Tram nº  1  (L= 2.09)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------    11.2 -------     3.4    11.2 -------     3.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2     3.4 -------    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)     11.2(x= 1.27)    11.2(x= 1.40) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.04)     11.2(x= 1.12)    11.2(x= 2.03) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.1     0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1     0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0(0.58) -0.2(0.15) -0.1(0.43)  0.0(1.94)  0.0(1.58) 

Env. tallants negat.     0.2     0.1     0.0    -0.3    -0.2    -0.2    -0.2 

Env. tallants posit.     0.3     0.1     0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1 

Tallants repres.   0.5(x= 0.06)                      -0.3(x= 1.08) 

Envolvent de torsió    0.37    0.08    0.06    0.05    0.08    0.01    0.04 

Torsor vora suport:   0.37(x= 0.00)   0.04(x= 2.09)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.21P+0.74=0.95)  -----  2Ø10(1.05>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø12(0.21P+2.29=2.50) 

   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+2.29=2.50), 1Ø10(1.90) 

        Estreps: 14x1eØ10c/0.15(2.01) 
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Tram nº  2  (L= 2.01)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4    11.2    11.2     3.4    11.2 -------     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2     3.4     3.4    11.2     3.4 -------    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.66)     11.2(x= 1.34)    11.2(x= 1.38) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.04)     11.2(x= 1.57)    11.2(x= 1.83) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0     0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.34)  0.0(1.38)             0.0(2.01) 

Env. tallants negat.    -0.2    -0.2    -0.2    -0.2    -0.3    -0.3    -0.1 

Env. tallants posit.    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.2    -0.1    -0.1 

Tallants repres.  -0.1(x= 2.01)                      -0.3(x= 1.26) 

Envolvent de torsió    0.04    0.04    0.01    0.04    0.01    0.02    0.05 

Torsor vora suport:   0.04(x= 0.00)   0.05(x= 2.01)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<1.05+0.60=1.65)  -----  2Ø10(1.05>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø12(2.35) 

   Arm.Superior: 2Ø12(2.35), 1Ø10(1.80) 

        Estreps: 10x1eØ10c/0.2(1.93) 

  
 

Tram nº  3  (L= 2.01)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4    11.2    11.2     3.4    11.2    11.2     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2     3.4     3.4    11.2     3.4     3.4    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.34)     11.2(x= 1.33)    11.2(x= 1.71) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.04)     11.2(x= 0.97)    11.2(x= 1.87) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0    -0.0     0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.34)  0.0(1.60)  0.0(1.71)  0.0(2.01) 

Env. tallants negat.    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.2    -0.3    -0.3 

Env. tallants posit.    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.2    -0.2 

Tallants repres.  -0.0(x= 0.50)                      -0.5(x= 1.87) 

Envolvent de torsió    0.05    0.03    0.01    0.02    0.03    0.02    0.00 

Torsor vora suport:   0.05(x= 0.00)   0.00(x= 2.01)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<1.05+0.60=1.65)  -----  2Ø10(1.05>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø12(2.35) 

   Arm.Superior: 2Ø12(2.35), 1Ø10(1.80) 

        Estreps: 10x1eØ10c/0.2(1.93) 

  
 

Tram nº  4  (L= 2.26)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4    11.2     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2 -------    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2 
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Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.59)     11.2(x= 1.42)    11.2(x= 1.96) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.14)     11.2(x= 1.28)    11.2(x= 2.19) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.41)  0.0(1.60)  0.0(1.96)  0.0(2.26) 

Env. tallants negat.    -0.3    -0.1    -0.1    -0.2    -0.3    -0.4    -0.5 

Env. tallants posit.    -0.2    -0.1    -0.1    -0.1    -0.2    -0.3    -0.3 

Tallants repres.  -0.1(x= 0.50)                      -0.6(x= 2.16) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.03    0.03    0.03    0.00    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.00)   0.01(x= 2.26)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: ------ 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<1.05+0.50=1.55)  -----  2Ø10(0.50>>) 

   Arm.Muntatge: 3Ø12(2.60) 

   Arm.Superior: 2Ø12(2.60), 1Ø10(2.10) 

        Estreps: 11x1eØ10c/0.2(2.18) 

  
 

Tram nº  5  (L= 2.69)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X  

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4 -------    11.2    11.2 ------- -------     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2 ------- ------- ------- ------- -------    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.61)     11.2(x= 1.62)    11.2(x= 2.37) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.31)     11.2(x= 0.72)    11.2(x= 2.51) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.41)  0.0(1.90)  0.0(2.37)  0.0(2.69) 

Env. tallants negat.    -0.5    -0.2    -0.1    -0.0    -0.0    -0.0     0.1 

Env. tallants posit.    -0.3    -0.1    -0.1    -0.0     0.0     0.0     0.3 

Tallants repres.   0.5(x= 2.59)                      -0.5(x= 0.00) 

Envolvent de torsió    0.01    0.01    0.00    0.01    0.02    0.01    0.07 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.07(x= 2.69)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: ------ ----------------------- N.dre.: B10 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.50+1.85=2.35)  -----  2Ø10(0.60>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø12(3.00) 

   Arm.Superior: 2Ø16(3.00) 

        Estreps: 14x1eØ10c/0.2(2.61) 

  
 

Tram nº  6  (L= 3.38)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X  

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.4    11.2 -------     3.4     3.4     3.4    11.8 
E. cap. mom. pos. inf.    11.2     3.4 -------    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.00)     11.2(x= 1.22)    11.2(x= 3.34) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.35)     11.2(x= 1.47)    11.2(x= 2.95) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.1    -2.5 

Env. moments  posit.     0.0    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.1    -1.5 

Moments  repres.   0.0( 0.0) -0.1( 0.0)  0.0(0.68) -2.5(3.38)  0.1(2.86) 
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Env. tallants negat.     0.1     0.1    -0.0    -0.1    -0.0    -0.6   -11.0 

Env. tallants posit.     0.3     0.2     0.0    -0.1     0.0    -0.4    -6.5 

Tallants repres.   0.3(x= 0.00)                     -11.2(x= 3.23) 

Envolvent de torsió    0.07    0.03    0.01    0.04    0.02    0.02    0.54 

Torsor vora suport:   0.07(x= 0.00)   0.54(x= 3.38)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: B10 ----------------------- N.dre.: B11 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(<<0.60+3.00=3.60)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø12(3.59+0.21P=3.80) 

   Arm.Superior: 3Ø16(3.64+0.21P=3.85), 2Ø16(3.44+0.21P=3.65) 

        Estreps: 13x1eØ10c/0.2(2.54), 4x1eØ10c/0.2(0.76) 

  
 

Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 2 

 

Tram nº  1  (L= 9.05)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     3.6     3.4     3.4     3.4     3.4 -------     4.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 2.11)     11.2(x= 3.02)    11.2(x= 7.02) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.75)      3.4(x= 6.32)    11.2(x= 8.34) 

Env. moments  negat.     0.5    -1.0    -0.9    -0.3    -0.9    -1.1     0.6 

Env. moments  posit.     0.8    -0.7    -0.6    -0.2    -0.6    -0.7     0.9 

Moments  repres.   1.3(0.13) -1.2(1.81) -1.3(7.02) -1.3(7.25)  1.6(8.92) 

Env. tallants negat.    -0.0    -1.2     0.1     0.1     0.0     0.8    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0    -0.8     0.1     0.1     0.1     1.3     0.0 

Tallants repres.   3.9(x= 8.90)                      -3.3(x= 0.15) 

Envolvent de torsió    0.00    0.02    0.03    0.00    0.05    0.03    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 9.03)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: M9 ----------------------- N.dre.: M7 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.21P+2.14=2.35)  -----  2Ø10(2.14+0.21P=2.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.21P+9.27+0.21P=9.69) 

   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+9.27+0.21P=9.69), 1Ø10(7.70) 

        Estreps: 55x1eØ8c/0.17(9.28) 

  
 
Pòrtic 5 --- Grup de plantes: 2 

 
Tram nº  1  (L= 4.68)  Fonamentació Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     2.3     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.6 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 1.55)     11.2(x= 2.38)    11.2(x= 3.13) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.59)      3.4(x= 3.73)    11.2(x= 4.13) 

Env. moments  negat.     0.3    -0.3    -0.9    -1.1    -0.9    -0.3     0.5 

Env. moments  posit.     0.5    -0.2    -0.6    -0.7    -0.6    -0.2     0.8 

Moments  repres.   0.9(0.13) -0.4(0.93) -1.1(2.38) -0.5(3.75)  1.4(4.55) 

Env. tallants negat.    -0.0    -1.0    -0.4     0.0     0.3     0.7    -0.0 
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Env. tallants posit.     0.0    -0.6    -0.3     0.0     0.5     1.1     0.0 

Tallants repres.   2.6(x= 4.53)                      -1.6(x= 0.15) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.01    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.02)   0.00(x= 4.66)  Tor. esgota.:  2.37 
 
  

N.esq.: B13 ----------------------- N.dre.: B12 

  

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.21P+1.19=1.40)  -----  2Ø10(1.19+0.21P=1.40) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.21P+4.90+0.21P=5.32) 

   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+4.90+0.21P=5.32), 1Ø10(4.90) 

        Estreps: 29x1eØ8c/0.17(4.90) 

  
 
Pòrtic 6 --- Grup de plantes: 2 

 
Tram nº  1  (L= 3.39)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 25 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.0     2.8     2.8     2.8     2.8     9.3     0.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------     9.3     9.3     9.3     9.3     9.3 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   2.8(x= 0.15)      2.8(x= 2.14)     9.3(x= 3.02) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   9.3(x= 0.15)      9.3(x= 0.81)     9.3(x= 2.80) 

Env. moments  negat.    -0.0     0.1     0.2     0.2     0.2     0.0    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.0     0.2     0.4     0.4     0.3     0.1    -0.1 

Moments  repres.   0.0(0.04)  0.2(0.59)  0.4(1.48)  0.1(2.80) -0.2(3.28) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.2     0.1    -0.1    -0.3    -0.5    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.4     0.2    -0.0    -0.1    -0.3     0.0 

Tallants repres.   0.5(x= 0.15)                      -0.7(x= 3.24) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.39)  Tor. esgota.:  1.84 
 
  

N.esq.: B9 ----------------------- N.dre.: B8 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.21P+0.94=1.15)  -----  2Ø10(0.94+0.21P=1.15) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.21P+3.63+0.21P=4.05) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+3.63+0.21P=4.05) 

        Estreps: 21x1eØ8c/0.15(3.09) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/169500) 

 Tot. t. inf.: 0.045cm (L/7534) 

 Activa......: 0.028cm (L/12108) 
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5.  ARMAT DE BIGUES EN FORJAT DE PLANTES 
 
 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres  

 
Sistema d'unitats: M.K.S 
Materials: 
Formigó: HA-25, Control Estadístic 
Acer: B 500 S, Control Normal 
Materials de fonamentació: 
Formigó: HA-25, Control Estadístic 
Acer: B 500 S, Control Normal 
 
 
Armat de bigues 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Gr.pl. no 2 P. Primera --- Pl. igual 1 

 
Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 1.43)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2     0.1 
E. cap. mom. pos. inf.     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.04)      3.4(x= 0.92)    11.2(x= 1.35) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.25)     11.2(x= 0.80)     3.4(x= 1.35) 

Env. moments  negat.    -0.4     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.2     0.0     0.1     0.1     0.0    -0.0    -0.0 

Moments  repres.  -0.4( 0.0)  0.0(0.25)  0.1(0.80)             0.0(1.35) 

Env. tallants negat.     1.9     0.4    -0.0    -0.1    -0.4    -0.0    -0.0 

Env. tallants posit.     3.7     0.7    -0.0    -0.0    -0.2    -0.0     0.0 

Tallants repres.   3.7(x= 0.00)                      -0.4(x= 1.08) 

Envolvent de torsió    0.03    0.01    0.01    0.01    0.02    0.02    0.00 

Torsor vora suport:   0.03(x= 0.00)   0.00(x= 1.43)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: B0 ----------------------- N.dre.: B5 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.44+0.22P=1.88) 

   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+1.44+0.22P=1.88) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.001cm (L/143000) 

 Activa......: 0cm  
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Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 2.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4 ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.75)     13.5(x= 1.35)    11.2(x= 1.61) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 0.85)                  

Env. moments  negat.     0.0    -0.3    -1.2    -2.3    -3.2    -1.5    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.2    -0.6    -1.1    -1.5    -0.7    -0.0 

Moments  repres.  -2.0(1.05)  0.0(0.11) -0.3(0.50)            -3.2(1.48) 

Env. tallants negat.    -0.0    -2.3    -2.5    -3.4 ------- ------- ------- 

Env. tallants posit.     0.0    -1.1    -1.2    -1.5 ------- ------- ------- 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -3.5(x= 1.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- ------- ------- 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 1.35)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B14 ----------------------- N.dre.: P2 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.23>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.23>>) 

   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+2.38=2.60) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.038cm (L/5948) 

 Tot. t. inf.: 0.57cm (L/397) 

 Activa......: 0.361cm (L/627) 

  
Tram nº  2  (L= 2.77)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.77)     11.2(x= 0.95)    11.2(x= 2.73) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                     3.4(x= 2.20)     3.4(x= 2.73) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.7    -1.0    -0.5    -0.2    -0.1    -0.3 

Env. moments  posit.    -0.0    -0.3    -0.4    -0.2    -0.1    -0.0    -0.1 

Moments  repres.  -1.1(x= 0.77)     -0.0(x= 2.20)    -0.3(x= 2.77) 

Env. tallants negat. ------- -------     0.5     0.4     0.1    -0.2    -0.5 

Env. tallants posit. ------- -------     1.3     1.1     0.3    -0.1    -0.2 

Tallants repres.   1.4(x= 0.90)                      -0.5(x= 2.77) 

Envolvent de torsió ------- -------    0.00    0.00    0.01    0.01    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.90)   0.01(x= 2.77)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: B2 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<2.77>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<2.45+2.91=5.35) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(3.10) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.72) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.004cm (L/69250) 

 Tot. t. inf.: -0.054cm (L/5130) 

 Activa......: -0.034cm (L/8148) 
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 Tram nº  3  (L= 4.55)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.00)      3.4(x= 2.92)     3.4(x= 4.22) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.65)     11.2(x= 2.27)    11.2(x= 3.90) 

Env. moments  negat.    -0.3     0.2     0.5     0.6     0.6     0.3    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.1     0.6     1.1     1.3     1.2     0.7    -0.0 

Moments  repres.  -0.3( 0.0)  0.6(0.76)  1.3(2.27)  0.7(3.79)  0.0(4.55) 

Env. tallants negat.    -0.5     0.4     0.2     0.0    -0.4    -0.8    -1.2 

Env. tallants posit.    -0.2     0.9     0.5     0.1    -0.2    -0.4    -0.6 

Tallants repres.   1.3(x= 0.00)                      -1.2(x= 4.55) 

Envolvent de torsió    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.00(x= 4.55)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B2 ----------------------- N.dre.: B13 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<5.21+1.04=6.25)  -----  2Ø10(1.13+0.22P=1.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(4.83+0.22P=5.05) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(4.83+0.22P=5.05), 1Ø10(3.90) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.2(4.25) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.014cm (L/32500) 

 Tot. t. inf.: 0.215cm (L/2117) 

 Activa......: 0.136cm (L/3346) 

  
Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 2.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4 ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.75)     13.5(x= 1.35)    11.2(x= 1.61) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.45)      3.4(x= 0.85)                  

Env. moments  negat.     0.0    -0.3    -1.2    -2.2    -3.2    -1.5     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.2    -0.6    -1.1    -1.5    -0.7     0.0 

Moments  repres.  -2.0(1.05)  0.0(0.11) -0.3(0.50)            -3.2(1.48) 

Env. tallants negat.    -0.0    -2.3    -2.5    -3.4 ------- ------- ------- 

Env. tallants posit.     0.0    -1.1    -1.1    -1.5 ------- ------- ------- 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -3.5(x= 1.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.01    0.01 ------- ------- ------- 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 1.35)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: B8 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.22>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.22>>) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(2.40), 2Ø12(0.22P+2.38=2.60) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.034cm (L/6618) 

 Tot. t. inf.: 0.527cm (L/427) 

 Activa......: 0.333cm (L/676) 
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 Tram nº  2  (L= 3.13)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.4    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.64)     11.2(x= 1.05)    11.2(x= 2.70) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                    11.2(x= 1.60)     3.4(x= 2.63) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.3    -0.1     0.1     0.1    -0.5    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1    -0.0     0.3     0.1    -0.2     0.0 

Moments  repres.  -0.3(x= 0.64)      0.3(x= 1.60)    -0.5(x= 2.70) 

Env. tallants negat. ------- -------     0.4     0.2    -0.5    -1.6 ------- 

Env. tallants posit. ------- -------     0.9     0.5    -0.2    -0.6 ------- 

Tallants repres.   1.0(x= 0.90)                      -1.6(x= 2.63) 

Envolvent de torsió ------- -------    0.00    0.00    0.00    0.02 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.90)   0.02(x= 2.63)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: P4 ----------------------- N.dre.: P3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<2.44+1.11=3.55)  -----  2Ø10(0.85>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<2.44+3.31=5.75) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(3.45), 1Ø10(1.90) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.73) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/313000) 

 Tot. t. inf.: -0.022cm (L/14228) 

 Activa......: -0.014cm (L/22358) 

  
 
Tram nº  3  (L= 3.82)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.43)      3.4(x= 2.51)    11.2(x= 3.39) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.70)     11.2(x= 1.91)     3.4(x= 3.32) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.1     0.1     0.1     0.1    -0.2    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1     0.2     0.3     0.2    -0.1    -0.0 

Moments  repres.  -0.3(x= 0.43)      0.3(x= 1.91)    -0.3(x= 3.39) 

Env. tallants negat. -------     0.3     0.2    -0.0    -0.4    -0.7 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.7     0.3    -0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.7(x= 0.50)                      -0.8(x= 3.32) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.50)   0.00(x= 3.32)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: P3 ----------------------- N.dre.: P5 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.85+0.85=1.70)  -----  2Ø10(0.95>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(4.15) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(4.15), 1Ø10(2.30) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.82) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.012cm (L/31834) 

 Activa......: 0.007cm (L/54572) 
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Tram nº  4  (L= 6.50)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4 ------- 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.43)      3.4(x= 4.31)     3.4(x= 6.42) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 1.30)     11.2(x= 2.45)    11.2(x= 5.25) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.2     0.5     0.3     0.1     0.0    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.0    -0.1     1.1     0.9     0.5     0.3    -0.0 

Moments  repres.  -2.4(0.43)  0.3(1.30)  1.1(2.45)  0.3(5.25)  0.0(6.50) 

Env. tallants negat. -------     1.0     0.1    -0.3    -0.4    -0.1    -0.5 

Env. tallants posit. -------     2.3     0.2    -0.2    -0.2    -0.0    -0.1 

Tallants repres.   4.0(x= 0.50)                      -0.6(x= 3.80) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.02    0.03    0.03    0.02    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.50)   0.01(x= 6.50)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: P5 ----------------------- N.dre.: B7 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.95+1.45=2.40)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(6.78+0.22P=7.00) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(6.80), 2Ø12(6.78+0.22P=7.00) 

        Estreps: 30x1eØ6c/0.2(5.85) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.026cm (L/25000) 

 Tot. t. inf.: 0.227cm (L/2864) 

 Activa......: 0.154cm (L/4221) 

  
Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 1.44)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4    11.2     0.5 
E. cap. mom. pos. inf.     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.05)     11.2(x= 0.49)    11.2(x= 1.36) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.27)     11.2(x= 0.76)     3.4(x= 1.36) 

Env. moments  negat.    -0.1    -0.1    -0.1    -0.0     0.0    -0.1    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.1    -0.1    -0.0    -0.0     0.1    -0.0    -0.1 

Moments  repres.  -0.1(x= 0.00)      0.2(x= 0.76)    -0.2(x= 1.38) 

Env. tallants negat.     0.1     0.1     0.1     0.1    -0.7    -0.7    -0.0 

Env. tallants posit.     0.2     0.2     0.2     0.2    -0.3    -0.3     0.0 

Tallants repres.   0.2(x= 0.00)                      -0.7(x= 0.93) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 1.43)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: B1 ----------------------- N.dre.: B6 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.45+0.22P=1.89) 

   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+1.45+0.22P=1.89) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.33) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0cm  

 Activa......: 0cm  
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 Pòrtic 5 --- Grup de plantes: 4 

Tram nº  1  (L= 2.03)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.1     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.00)      1.7(x= 1.33)     1.7(x= 1.98) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   5.6(x= 0.40)      5.6(x= 1.13)     5.6(x= 1.63) 

Env. moments  negat.    -0.0     0.1     0.2     0.2     0.2     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.0     0.3     0.6     0.6     0.6     0.3    -0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.4(0.40)  0.6(1.13)  0.4(1.63)  0.0(2.03) 

Env. tallants negat.     0.4     0.4     0.1     0.0    -0.8    -0.9    -1.0 

Env. tallants posit.     1.0     0.9     0.2     0.0    -0.3    -0.3    -0.4 

Tallants repres.   1.0(x= 0.00)                      -1.0(x= 2.03) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 2.03)  Tor. esgota.:  0.64 
  

N.esq.: B32 ----------------------- N.dre.: B31 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.19+0.22P=2.63) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+2.19+0.22P=2.63) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.004cm (L/50750) 

 Tot. t. inf.: 0.038cm (L/5343) 

 Activa......: 0.025cm (L/8120) 

  
Pòrtic 6 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 9.05)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.9     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 5.90)    11.2(x= 8.90) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 1.67)     11.2(x= 2.69)    11.2(x= 7.40) 

Env. moments  negat.    -0.9     0.1     0.2     0.1     0.2     0.1    -0.8 

Env. moments  posit.    -0.4     0.1     0.5     0.3     0.4     0.1    -0.4 

Moments  repres.  -1.6(0.13)  0.3(1.67)  0.5(2.69)  0.2(7.40) -1.6(8.92) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.4    -0.3     0.0     0.2    -0.8    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.8    -0.2     0.0     0.4    -0.4     0.0 

Tallants repres.   1.8(x= 0.15)                      -1.8(x= 8.90) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 9.03)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B24 ----------------------- N.dre.: B23 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.13=2.35)  -----  2Ø10(2.13+0.22P=2.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+9.29+0.22P=9.73) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+9.29+0.22P=9.73), 1Ø10(6.25) 

        Estreps: 44x1eØ6c/0.2(8.74) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.013cm (L/69616) 

 Tot. t. inf.: 0.207cm (L/4372) 

 Activa......: 0.13cm (L/6962) 
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Pòrtic 7 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 1.75)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.11)      3.4(x= 1.08)    11.2(x= 1.64) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.15)     11.2(x= 0.88)     3.4(x= 1.60) 

Env. moments  negat.    -0.1    -0.0     0.1     0.1     0.0    -0.0    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.0     0.0     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.0 

Moments  repres.  -0.1(0.11)  0.0(0.29)  0.1(0.88)            -0.1(1.64) 

Env. tallants negat. -------     0.2     0.1    -0.0    -0.2    -0.5 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.4     0.2    -0.0    -0.1    -0.2 ------- 

Tallants repres.   0.5(x= 0.15)                      -0.6(x= 1.60) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.60)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.002cm (L/87500) 

 Activa......: 0.001cm (L/175000) 

  
Pòrtic 8 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 2.89)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.8     5.6     1.7     1.7     1.7     5.6     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     1.7     5.6     5.6     5.6     1.7 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.15)      1.7(x= 1.82)     5.6(x= 2.80) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   1.7(x= 0.52)      5.6(x= 1.45)     1.7(x= 2.74) 

Env. moments  negat.    -0.2    -0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.3 

Env. moments  posit.    -0.1    -0.0     0.2     0.2     0.2    -0.0    -0.2 

Moments  repres.  -0.3(x= 0.13)      0.2(x= 1.45)    -0.3(x= 2.80) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.3     0.2     0.0    -0.3    -0.6 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     0.6     0.3     0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.8(x= 0.15)                      -0.8(x= 2.74) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 2.74)  Tor. esgota.:  0.64 
 
 N.esq.: B35 ----------------------- N.dre.: P2 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.18=3.40) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+3.18=3.40) 

        Estreps: 13x1eØ6c/0.2(2.58) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/289000) 

 Tot. t. inf.: 0.024cm (L/12042) 

 Activa......: 0.014cm (L/20643) 
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 Tram nº  2  (L= 1.75)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.6    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)     11.2(x= 1.12)    11.2(x= 1.62) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.32)      3.4(x= 1.40)     3.4(x= 1.60) 

Env. moments  negat.    -0.3    -0.1    -0.0    -0.0    -0.1    -0.1    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.2    -0.1    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0    -0.0 

Moments  repres.  -0.3(x= 0.00)     -0.0(x= 0.97)    -0.2(x= 1.62) 

Env. tallants negat. -------     0.2     0.1    -0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.3     0.2     0.0    -0.1    -0.1 ------- 

Tallants repres.   0.4(x= 0.15)                      -0.3(x= 1.60) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.60)  Tor. esgota.:  2.44 
 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(1.99+0.22P=2.21) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: -0.002cm (L/87500) 

 Activa......: -0.001cm (L/175000) 

  
 
Pòrtic 9 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 4.15)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     5.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.75)    13.0(x= 4.00) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.80)     11.2(x= 2.40)    11.2(x= 3.37) 

Env. moments  negat.    -1.2    -0.9     0.2     0.6     0.6    -0.2    -2.3 

Env. moments  posit.    -0.5    -0.4     0.4     1.5     1.6    -0.1    -0.9 

Moments  repres.  -2.2(0.13)             1.9(2.40)  0.2(3.37) -3.0(4.05) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.9     0.7     0.6    -0.8    -3.6 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     2.1     1.7     1.4    -0.5    -1.4 ------- 

Tallants repres.   2.4(x= 0.15)                      -6.6(x= 4.00) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.02(x= 4.00)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B25 ----------------------- N.dre.: P3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.28=1.50)  -----  2Ø12(0.95>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.43=4.65) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.43=4.65), 1Ø10(2.60) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(3.05), 6x1eØ6c/0.15(0.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.01cm (L/41501) 

 Tot. t. inf.: 0.124cm (L/3347) 

 Activa......: 0.08cm (L/5188) 
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 Tram nº  2  (L= 3.12)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     5.1     3.4     3.4     0.1 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4    11.2    11.2    11.2     0.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)     11.2(x= 1.16)     5.1(x= 2.97) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.55)     11.2(x= 2.36)    11.2(x= 2.56) 

Env. moments  negat.    -2.3    -0.7    -0.3    -0.0     0.1     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.9    -0.3    -0.1     0.1     0.2     0.2     0.0 

Moments  repres.  -2.3( 0.0)             0.2(2.36)  0.2(2.56)  0.0(3.05) 

Env. tallants negat. -------     0.4     0.3     0.1     0.0    -0.2    -0.0 

Env. tallants posit. -------     1.0     0.7     0.4     0.2    -0.1     0.0 

Tallants repres.   1.2(x= 0.15)                      -0.3(x= 2.97) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 3.10)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P3 ----------------------- N.dre.: B26 

  

   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.95+1.40=2.35)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(3.40) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(3.43+0.22P=3.65), 1Ø10(3.40) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.82) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.002cm (L/156000) 

 Tot. t. inf.: -0.007cm (L/44572) 

 Activa......: -0.005cm (L/62400) 

  
Pòrtic 10 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 3.23)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.9    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.15)    11.2(x= 3.12) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.63)     11.2(x= 1.48)     3.4(x= 3.08) 

Env. moments  negat.    -0.7    -0.5     0.2     0.4     0.3    -0.2    -1.2 

Env. moments  posit.    -0.3    -0.2     0.4     0.9     0.7    -0.1    -0.5 

Moments  repres.  -1.2(x= 0.13)      0.9(x= 1.48)    -1.4(x= 3.12) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.7     0.6    -0.2    -1.5    -1.8 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     1.7     1.4    -0.0    -0.6    -0.8 ------- 

Tallants repres.   1.9(x= 0.15)                      -3.2(x= 3.08) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.06(x= 3.08)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B12 ----------------------- N.dre.: P5 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.98=1.20)  -----  2Ø10(0.75>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.48=3.70) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.53=3.75), 1Ø10(1.95) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.93) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/107667) 

 Tot. t. inf.: 0.039cm (L/8283) 

 Activa......: 0.025cm (L/12920) 
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Tram nº  2  (L= 2.62)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4     1.0 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)      3.4(x= 1.67)    11.2(x= 2.47) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.43)     11.2(x= 1.81)    11.2(x= 2.12) 

Env. moments  negat.    -1.2    -0.4    -0.0     0.1     0.1     0.0    -0.2 

Env. moments  posit.    -0.5    -0.1     0.0     0.2     0.3     0.1    -0.1 

Moments  repres.  -1.2( 0.0)             0.3(1.81)  0.2(2.12) -0.4(2.51) 

Env. tallants negat. -------     0.5     0.3     0.1    -0.1    -1.4    -0.0 

Env. tallants posit. -------     1.0     0.7     0.3     0.0    -0.7     0.0 

Tallants repres.   1.2(x= 0.15)                      -1.6(x= 2.47) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.02    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P5 ----------------------- N.dre.: B27 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.75+0.85=1.60)  -----  2Ø10(0.73+0.22P=0.95) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(2.88+0.22P=3.10) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(2.93+0.22P=3.15), 1Ø10(1.95) 

        Estreps: 12x1eØ6c/0.2(2.32) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.005cm (L/52400) 

 Activa......: 0.003cm (L/87334) 

  
Pòrtic 11 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 3.05)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     1.3     5.6     1.7     1.7     1.7     1.7 ------- 
E. cap. mom. pos. inf. -------     1.7     5.6     5.6     5.6     5.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.15)      1.7(x= 2.02)     1.7(x= 2.84) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   1.7(x= 0.57)      5.6(x= 2.02)     5.6(x= 2.64) 

Env. moments  negat.    -0.3    -0.3     0.0     0.1     0.2     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.2    -0.1     0.0     0.2     0.3     0.2     0.0 

Moments  repres.  -0.5(0.13)             0.3(2.02)  0.2(2.54)  0.0(3.05) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.4     0.2     0.1    -0.0    -0.3    -0.5 

Env. tallants posit.     0.0     0.7     0.5     0.2    -0.0    -0.2    -0.3 

Tallants repres.   0.9(x= 0.15)                      -0.5(x= 3.05) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.05)  Tor. esgota.:  0.64 
 
  

N.esq.: B37 ----------------------- N.dre.: B36 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.29+0.22P=3.73) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+3.29+0.22P=3.73) 

        Estreps: 14x1eØ6c/0.2(2.75) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.028cm (L/10893) 

 Activa......: 0.016cm (L/19063) 
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Pòrtic 12 --- Grup de plantes: 4 

Tram nº  1  (L= 2.54)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.6     5.6     5.6     1.7     1.7 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.03)      5.6(x= 1.64)     5.6(x= 2.41) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   5.6(x= 0.15)      5.6(x= 0.60)     1.7(x= 2.24) 

Env. moments  negat.     0.0     0.1     0.1    -0.1    -0.3    -0.7    -0.7 

Env. moments  posit.     0.0     0.2     0.1     0.0    -0.1    -0.3    -0.3 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.2(0.15)  0.2(0.60)            -1.3(2.41) 

Env. tallants negat.    -0.0    -0.1    -0.3    -0.6    -0.8    -1.0    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.0    -0.1    -0.2    -0.3    -0.5     0.0 

Tallants repres.   0.1(x= 0.15)                      -2.2(x= 2.38) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.51)  Tor. esgota.:  0.64 
 
 N.esq.: B38 ----------------------- N.dre.: B30 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.62+0.22P=3.06) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+2.62+0.22P=3.06) 

        Estreps: 12x1eØ6c/0.2(2.35) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.016cm (L/15875) 

 Tot. t. inf.: 0.054cm (L/4704) 

 Activa......: 0.046cm (L/5522) 

  
Pòrtic 13 --- Grup de plantes: 4 

 
Tram nº  1  (L= 4.53)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.99)    11.2(x= 4.39) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.84)     11.2(x= 2.57)    11.2(x= 3.69) 

Env. moments  negat.    -0.5     0.0     0.4     0.5     0.4    -0.0    -1.3 

Env. moments  posit.    -0.2     0.1     0.8     1.2     0.9     0.0    -0.6 

Moments  repres.  -0.9(0.13)  0.2(0.84)  1.2(2.57)  0.1(3.69) -1.3(4.53) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.6     0.3     0.0    -0.9    -1.5    -2.0 

Env. tallants posit.     0.0     1.3     0.7     0.1    -0.4    -0.7    -1.0 

Tallants repres.   1.8(x= 0.15)                      -2.0(x= 4.53) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.02)   0.00(x= 4.53)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B5 ----------------------- N.dre.: B6 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.13=1.35)  -----  2Ø10(0.98+0.22P=1.20) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.62+0.22P=5.06) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.62+0.22P=5.06), 1Ø10(2.85) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.2(4.35) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.01cm (L/45300) 

 Tot. t. inf.: 0.151cm (L/3000) 

 Activa......: 0.095cm (L/4769) 
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 Armat de bigues 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Gr.pl. no 3 P. Segona --- Pl. igual 1 

 
Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 2.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4 ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.75)     13.4(x= 1.35)    11.2(x= 1.61) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 0.85)                  

Env. moments  negat.     0.0    -0.3    -1.2    -2.2    -3.1    -1.5    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.2    -0.6    -1.1    -1.5    -0.7    -0.0 

Moments  repres.  -2.0(1.05)  0.0(0.11) -0.3(0.50)            -3.2(1.48) 

Env. tallants negat.    -0.0    -2.3    -2.5    -3.4 ------- ------- ------- 

Env. tallants posit.     0.0    -1.1    -1.2    -1.5 ------- ------- ------- 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -3.5(x= 1.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- ------- ------- 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.15)   0.01(x= 1.35)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B20 ----------------------- N.dre.: P2 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.23>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.22>>) 

   Arm.Inferior: 2Ø16(0.22P+2.38=2.60) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.038cm (L/5948) 

 Tot. t. inf.: 0.577cm (L/392) 

 Activa......: 0.364cm (L/621) 

  
Tram nº  2  (L= 2.35)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. ------- ------- -------     3.4     3.4     3.4     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.77)     11.2(x= 0.90)    11.2(x= 1.60) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                     3.4(x= 1.85)     3.4(x= 2.35) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.6    -1.3    -0.9    -0.4    -0.3    -0.2 

Env. moments  posit.    -0.0    -0.3    -0.5    -0.4    -0.2    -0.1    -0.1 

Moments  repres.  -1.3(x= 0.77)     -0.2(x= 1.85)    -0.4(x= 1.60) 

Env. tallants negat. ------- ------- -------     0.5     0.4     0.1    -0.3 

Env. tallants posit. ------- ------- -------     1.3     1.1     0.3    -0.1 

Tallants repres.   1.4(x= 0.90)                      -0.3(x= 2.35) 

Envolvent de torsió ------- ------- -------    0.00    0.00    0.01    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.90)   0.01(x= 2.35)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: B11 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<2.35>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<2.35>>) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(2.54>>) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.42) 
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 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.004cm (L/58750) 

 Tot. t. inf.: -0.054cm (L/4352) 

 Activa......: -0.035cm (L/6715) 

  
Tram nº  3  (L= 0.42)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.12)     11.2(x= 0.27)    11.2(x= 0.39) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.06)      3.4(x= 0.33)     3.4(x= 0.39) 

Env. moments  negat.    -0.2    -0.2    -0.2    -0.2    -0.3    -0.3    -0.3 

Env. moments  posit.    -0.1    -0.1    -0.1    -0.2    -0.2    -0.2    -0.2 

Moments  repres.  -0.2(x= 0.00)     -0.1(x= 0.09)    -0.3(x= 0.42) 

Env. tallants negat.    -0.3    -0.3    -0.4    -0.4    -0.4    -0.5    -0.5 

Env. tallants posit.    -0.1    -0.2    -0.2    -0.2    -0.2    -0.2    -0.3 

Tallants repres.  -0.1(x= 0.00)                      -0.5(x= 0.42) 

Envolvent de torsió    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.01(x= 0.42)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B11 ----------------------- N.dre.: B15 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.42>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<0.42>>) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(<<0.42>>), 1Ø10(0.60>>) 

        Estreps: 2x1eØ6c/0.2(0.24) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: -0.001cm (L/42000) 

 Activa......: 0cm  

  
Tram nº  4  (L= 4.55)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.00)      3.4(x= 2.92)     3.4(x= 4.22) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.65)     11.2(x= 2.27)    11.2(x= 3.90) 

Env. moments  negat.    -0.3     0.2     0.5     0.6     0.5     0.3    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.2     0.5     1.0     1.2     1.1     0.7    -0.0 

Moments  repres.  -0.3( 0.0)  0.5(0.76)  1.2(2.27)  0.7(3.79)  0.0(4.55) 

Env. tallants negat.    -0.5     0.5     0.2     0.0    -0.3    -0.8    -1.2 

Env. tallants posit.    -0.3     0.9     0.5     0.1    -0.2    -0.4    -0.6 

Tallants repres.   1.3(x= 0.00)                      -1.2(x= 4.55) 

Envolvent de torsió    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.00(x= 4.55)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B15 ----------------------- N.dre.: B12 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<5.21+1.04=6.25)  -----  2Ø10(1.13+0.22P=1.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<5.21+4.67+0.22P=10.10) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.96+4.67+0.22P=7.85), 1Ø10(<<0.60+4.25=4.85) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.2(4.25) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.013cm (L/35000) 

 Tot. t. inf.: 0.206cm (L/2209) 

 Activa......: 0.129cm (L/3528) 
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Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 2.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4 ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.75)     13.3(x= 1.35)    11.2(x= 1.61) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.45)      3.4(x= 0.85)                  

Env. moments  negat.     0.0    -0.3    -1.2    -2.2    -3.1    -1.5     0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.2    -0.6    -1.1    -1.4    -0.7     0.0 

Moments  repres.  -2.1(1.10)  0.0(0.11) -0.3(0.50)  0.0(2.25) -3.2(1.48) 

Env. tallants negat.    -0.0    -1.6    -2.5    -3.5 ------- ------- ------- 

Env. tallants posit.     0.0    -0.9    -1.2    -1.5 ------- ------- ------- 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -3.6(x= 1.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.01    0.02 ------- ------- ------- 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.15)   0.02(x= 1.35)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B9 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.22>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.22>>) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(2.40), 2Ø12(0.22P+2.38=2.60) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.034cm (L/6618) 

 Tot. t. inf.: 0.532cm (L/423) 

 Activa......: 0.335cm (L/672) 

  
Tram nº  2  (L= 3.13)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.4    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.64)     11.2(x= 1.05)    11.2(x= 2.70) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                    11.2(x= 1.65)     3.4(x= 2.63) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.4    -0.1     0.1     0.0    -0.5    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1    -0.0     0.3     0.1    -0.2     0.0 

Moments  repres.  -0.4(x= 0.64)      0.3(x= 1.65)    -0.5(x= 2.70) 

Env. tallants negat. ------- -------     0.4     0.2    -0.6    -1.6 ------- 

Env. tallants posit. ------- -------     0.8     0.5    -0.2    -0.6 ------- 

Tallants repres.   1.7(x= 0.90)                      -1.6(x= 2.63) 

Envolvent de torsió ------- -------    0.00    0.00    0.00    0.02 ------- 

Torsor vora suport:   0.07(x= 0.90)   0.02(x= 2.63)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: P4 ----------------------- N.dre.: P3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<2.44+1.11=3.55)  -----  2Ø10(0.85>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<2.44+3.31=5.75) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(3.45), 1Ø10(1.90) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.73) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/313000) 

 Tot. t. inf.: -0.023cm (L/13609) 

 Activa......: -0.014cm (L/22358) 
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Tram nº  3  (L= 3.47)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.43)      3.4(x= 2.31)    11.2(x= 3.34) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.50)     11.2(x= 1.91)    11.2(x= 2.92) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.2     0.1     0.1     0.1     0.0    -0.2 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1     0.1     0.3     0.2     0.0    -0.1 

Moments  repres.  -0.3(0.43)  0.0( 0.0)  0.3(1.91)  0.0(2.89) -0.3(3.34) 

Env. tallants negat. -------     0.3     0.2     0.0    -0.2    -0.5 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.7     0.4     0.1    -0.1    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.7(x= 0.50)                      -0.8(x= 3.32) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.50)   0.00(x= 3.32)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P3 ----------------------- N.dre.: P5 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.85+0.80=1.65)  -----  2Ø10(0.93+0.22P=1.15) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(3.78+0.22P=4.00) 

   Arm.Inferior: 2Ø16(3.78+0.22P=4.00), 1Ø10(2.10) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.82) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/347000) 

 Tot. t. inf.: 0.017cm (L/20412) 

 Activa......: 0.011cm (L/31546) 

  
Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 2.03)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.1     1.7 ------- ------- -------     1.7     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.6     5.6     5.8     5.6     5.6     1.7 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x=-0.00)                       1.7(x= 1.98) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   5.6(x= 0.40)      5.8(x= 1.13)     5.6(x= 1.63) 

Env. moments  negat.    -0.0     0.2     0.5     0.5     0.5     0.2    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.0     0.7     1.3     1.3     1.3     0.6    -0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.8(0.40)  1.3(1.13)  0.8(1.63)  0.0(2.03) 

Env. tallants negat.     0.8     0.7     0.1     0.0    -1.8    -1.9    -2.0 

Env. tallants posit.     2.2     2.0     0.2     0.1    -0.6    -0.7    -0.8 

Tallants repres.   2.2(x= 0.00)                      -2.0(x= 2.03) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 2.03)  Tor. esgota.:  0.64 
 
  

N.esq.: B23 ----------------------- N.dre.: B22 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.19+0.22P=2.63) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+2.19+0.22P=2.63) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.009cm (L/22556) 

 Tot. t. inf.: 0.079cm (L/2570) 

 Activa......: 0.054cm (L/3760) 
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Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 1.70)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4 ------- 
E. cap. mom. pos. inf.     0.3    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   3.4(x= 0.49)      3.4(x= 1.09)     3.4(x= 1.58) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.24)     11.2(x= 0.85)    11.2(x= 1.46) 

Env. moments  negat.     0.0     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.     0.1     0.2     0.3     0.3     0.3     0.2     0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.2(0.28)  0.3(0.85)  0.2(1.42)  0.0(1.70) 

Env. tallants negat.     0.3     0.2     0.1    -0.0    -0.2    -0.4    -0.6 

Env. tallants posit.     0.6     0.4     0.2    -0.0    -0.1    -0.2    -0.3 

Tallants repres.   0.6(x= 0.00)                      -0.6(x= 1.70) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 1.70)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B20 ----------------------- N.dre.: B9 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+1.94+0.22P=2.38) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+1.94+0.22P=2.38), 1Ø10(1.94) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.40) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/170000) 

 Tot. t. inf.: 0.008cm (L/21250) 

 Activa......: 0.005cm (L/34000) 

  
Pòrtic 5 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 4.55)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.9    11.2     3.4     3.4     3.4     0.2 ------- 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     0.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.94)     3.4(x= 3.45) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.66)     11.2(x= 2.69)    11.2(x= 3.70) 

Env. moments  negat.    -0.9    -0.7     0.1     0.3     0.2    -0.0    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.4    -0.3     0.1     0.5     0.5     0.0     0.0 

Moments  repres.  -1.6(0.13)             0.5(2.69)  0.1(3.70) -0.1(3.94) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.7     0.4     0.1    -0.3    -0.7    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     1.3     0.8     0.2    -0.2    -0.4     0.0 

Tallants repres.   1.8(x= 0.15)                      -0.8(x= 3.70) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 4.55)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B8 ----------------------- N.dre.: B20 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.33=1.55)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.83=5.05) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(4.85), 2Ø12(0.22P+4.83=5.05) 

        Estreps: 18x1eØ6c/0.2(3.54) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/227500) 

 Tot. t. inf.: 0.041cm (L/11098) 

 Activa......: 0.025cm (L/18200) 
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Tram nº  2  (L= 4.50)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     0.2     3.4     3.4     3.4    11.2     3.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------     0.1    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   3.4(x= 1.35)      3.4(x= 2.85)    11.2(x= 4.35) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.85)     11.2(x= 1.85)     3.4(x= 4.10) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.1     0.2     0.3     0.1    -0.6    -0.8 

Env. moments  posit.     0.0     0.0     0.4     0.5     0.1    -0.3    -0.4 

Moments  repres.  -0.1(0.61)  0.1(0.85)  0.5(1.85)            -1.6(4.37) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.4     0.2    -0.2    -0.8    -1.3    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.7     0.4    -0.1    -0.4    -0.7     0.0 

Tallants repres.   0.8(x= 0.85)                      -1.8(x= 4.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.48)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B20 ----------------------- N.dre.: B7 

  

   Arm.Superior:   -----  2Ø10(1.28+0.22P=1.50) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(4.78+0.22P=5.00) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(4.80), 2Ø12(4.78+0.22P=5.00) 

        Estreps: 18x1eØ6c/0.2(3.50) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/225000) 

 Tot. t. inf.: 0.039cm (L/11539) 

 Activa......: 0.024cm (L/18750) 

  
Pòrtic 6 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 1.75)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2     5.1     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.09)      3.4(x= 1.08)    11.2(x= 1.64) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.25)     11.2(x= 0.77)     3.4(x= 1.60) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.0     0.1     0.1     0.0    -0.0    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.0     0.0     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.0 

Moments  repres.  -0.1(0.09)  0.0(0.29)  0.1(0.77)            -0.1(1.64) 

Env. tallants negat. -------     0.2     0.1    -0.1    -0.3    -0.5 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.4     0.2    -0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.5(x= 0.15)                      -0.6(x= 1.60) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.60)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.002cm (L/87500) 

 Activa......: 0.001cm (L/175000) 
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Pòrtic 7 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 2.89)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.8    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     5.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 1.82)    11.2(x= 2.80) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.52)     11.2(x= 1.45)     5.1(x= 2.37) 

Env. moments  negat.    -0.2    -0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.3 

Env. moments  posit.    -0.1    -0.0     0.2     0.3     0.2    -0.0    -0.2 

Moments  repres.  -0.3(0.13)             0.3(1.45)  0.0(2.37) -0.3(2.80) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.3     0.2     0.0    -0.3    -0.7 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     0.6     0.3     0.1    -0.2    -0.4 ------- 

Tallants repres.   0.8(x= 0.15)                      -1.0(x= 2.74) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 2.74)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B26 ----------------------- N.dre.: P2 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+0.88=1.10)  -----  2Ø10(0.65>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.18=3.40) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.18=3.40), 1Ø10(1.85) 

        Estreps: 13x1eØ6c/0.2(2.58) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/289000) 

 Tot. t. inf.: 0.015cm (L/19267) 

 Activa......: 0.009cm (L/32112) 

  
Tram nº  2  (L= 1.75)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4    11.2    11.2 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)     11.2(x= 0.58)    11.2(x= 1.64) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.32)     11.2(x= 1.02)     3.4(x= 1.60) 

Env. moments  negat.    -0.3    -0.1    -0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.2    -0.1    -0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0 

Moments  repres.  -0.3( 0.0)             0.0(1.02)  0.0(1.42)  0.0(1.64) 

Env. tallants negat. -------     0.2     0.1     0.0    -0.1    -0.1 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.4     0.3     0.1    -0.0    -0.1 ------- 

Tallants repres.   0.5(x= 0.15)                      -0.2(x= 1.60) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.60)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.65+0.80=1.45)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø16(2.03+0.22P=2.25) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(2.03+0.22P=2.25), 1Ø10(2.00) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0cm  

 Activa......: 0cm  
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Pòrtic 8 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 4.15)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.3    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.75)    13.6(x= 4.00) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.80)     11.2(x= 2.40)    11.2(x= 3.37) 

Env. moments  negat.    -1.2    -0.9     0.2     0.6     0.6    -0.2    -2.4 

Env. moments  posit.    -0.5    -0.4     0.4     1.5     1.6    -0.1    -1.0 

Moments  repres.  -2.2(0.13)             1.9(2.40)  0.1(3.37) -3.2(4.05) 

Env. tallants negat.    -0.0     1.0     0.7     0.5    -0.9    -3.7 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     2.2     1.7     1.3    -0.6    -1.5 ------- 

Tallants repres.   2.6(x= 0.15)                      -6.7(x= 4.00) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.02(x= 4.00)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B14 ----------------------- N.dre.: P3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.28=1.50)  -----  3Ø12(0.95>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.43=4.65) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.43=4.65), 1Ø10(2.60) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(3.05), 8x1eØ6c/0.1(0.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.01cm (L/41501) 

 Tot. t. inf.: 0.123cm (L/3374) 

 Activa......: 0.08cm (L/5188) 

  
Tram nº  2  (L= 3.12)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4     5.1     0.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     5.1    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)     11.2(x= 1.16)    11.2(x= 2.97) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.55)     11.2(x= 2.16)    11.2(x= 2.56) 

Env. moments  negat.    -2.4    -0.7    -0.2     0.1     0.1     0.0    -0.1 

Env. moments  posit.    -1.0    -0.2     0.0     0.2     0.2     0.1    -0.0 

Moments  repres.  -2.4( 0.0)             0.2(2.16)  0.2(2.56) -0.2(3.01) 

Env. tallants negat. -------     0.6     0.3     0.1    -0.1    -0.4    -0.0 

Env. tallants posit. -------     1.2     0.8     0.4     0.0    -0.3     0.0 

Tallants repres.   1.4(x= 0.15)                      -0.7(x= 2.97) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 3.10)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P3 ----------------------- N.dre.: B6 

  

   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.95+1.20=2.15)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø16(3.38+0.22P=3.60) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(3.43+0.22P=3.65), 1Ø10(3.40) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.82) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/312000) 

 Tot. t. inf.: 0.004cm (L/78000) 

 Activa......: 0.001cm (L/312000) 
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 Pòrtic 9 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 3.23)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.15)    11.2(x= 3.12) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.63)     11.2(x= 1.61)     3.4(x= 3.08) 

Env. moments  negat.    -0.7    -0.6     0.1     0.4     0.3    -0.2    -1.1 

Env. moments  posit.    -0.3    -0.2     0.3     0.8     0.7    -0.1    -0.5 

Moments  repres.  -1.3(x= 0.13)      0.8(x= 1.61)    -1.3(x= 3.12) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.8     0.6    -0.1    -1.5    -1.8 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     1.7     1.5     0.0    -0.6    -0.8 ------- 

Tallants repres.   2.0(x= 0.15)                      -3.1(x= 3.08) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.04(x= 3.08)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B13 ----------------------- N.dre.: P5 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(0.75>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.48=3.70) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.53=3.75), 1Ø10(2.00) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.93) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/107667) 

 Tot. t. inf.: 0.036cm (L/8973) 

 Activa......: 0.023cm (L/14044) 

  
Tram nº  2  (L= 2.62)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4     1.9 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)      3.4(x= 1.67)    11.2(x= 2.47) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.43)     11.2(x= 1.81)    11.2(x= 2.12) 

Env. moments  negat.    -1.1    -0.3     0.0     0.2     0.2     0.0    -0.4 

Env. moments  posit.    -0.5    -0.1     0.1     0.3     0.4     0.1    -0.2 

Moments  repres.  -1.1( 0.0)             0.4(1.81)  0.3(2.12) -0.7(2.51) 

Env. tallants negat. -------     0.5     0.3     0.1    -0.1    -2.5    -0.0 

Env. tallants posit. -------     1.0     0.7     0.3     0.0    -1.0     0.0 

Tallants repres.   1.2(x= 0.15)                      -2.7(x= 2.47) 

Envolvent de torsió -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.03    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P5 ----------------------- N.dre.: B16 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.75+0.75=1.50)  -----  2Ø10(0.73+0.22P=0.95) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(2.88+0.22P=3.10) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(2.93+0.22P=3.15), 1Ø10(1.90) 

        Estreps: 12x1eØ6c/0.2(2.32) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.011cm (L/23819) 

 Activa......: 0.007cm (L/37429) 

  



 54

Pòrtic 10 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 5.26)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.3     5.6     1.7 -------     1.7     5.6     3.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.6     5.6     5.6     5.6     1.7 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.15)      1.7(x= 3.24)     6.3(x= 5.13) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   1.7(x= 0.84)      5.6(x= 2.56)     1.7(x= 4.62) 

Env. moments  negat.    -0.5    -0.1     0.3     0.4     0.3    -0.1    -0.8 

Env. moments  posit.    -0.3    -0.1     0.5     0.7     0.5    -0.1    -0.4 

Moments  repres.  -1.0(x= 0.13)      0.7(x= 2.56)    -1.4(x= 5.13) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.5     0.3    -0.0    -0.5    -1.0    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.9     0.5     0.0    -0.3    -0.6     0.0 

Tallants repres.   1.3(x= 0.15)                      -3.3(x= 5.11) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.02)   0.00(x= 5.23)  Tor. esgota.:  0.64 
  

N.esq.: B24 ----------------------- N.dre.: B21 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+5.49+0.22P=5.93) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+5.49+0.22P=5.93) 

        Estreps: 25x1eØ6c/0.2(4.95) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.006cm (L/87667) 

 Tot. t. inf.: 0.251cm (L/2096) 

 Activa......: 0.147cm (L/3579) 

  
Pòrtic 11 --- Grup de plantes: 5 

 
Tram nº  1  (L= 4.53)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.6    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.97)    11.2(x= 4.22) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.78)     11.2(x= 2.34)     3.4(x= 4.22) 

Env. moments  negat.    -0.6    -0.2     0.3     0.4     0.3    -0.1    -1.1 

Env. moments  posit.    -0.3    -0.1     0.5     0.8     0.6     0.0    -0.6 

Moments  repres.  -1.1(0.13)             0.8(2.34)  0.0(3.78) -1.1(4.53) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.7     0.3     0.0    -0.5    -1.1    -1.7 

Env. tallants posit.     0.0     1.2     0.6     0.0    -0.3    -0.6    -0.9 

Tallants repres.   1.7(x= 0.15)                      -1.7(x= 4.53) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.02)   0.00(x= 4.53)  Tor. esgota.:  2.44 
 

N.esq.: B19 ----------------------- N.dre.: B18 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.13=1.35)  -----  2Ø10(0.98+0.22P=1.20) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.62+0.22P=5.06) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.62+0.22P=5.06), 1Ø10(2.75) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.2(4.35) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/151000) 

 Tot. t. inf.: 0.097cm (L/4671) 

 Activa......: 0.058cm (L/7811) 
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 Armat de bigues 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Gr.pl. no 4 Sota-Coberta --- Pl. igual 1 

Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 6 

Tram nº  1  (L= 2.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4 ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.72)     11.4(x= 1.35)    11.2(x= 1.61) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.40)      3.4(x= 0.91)                  

Env. moments  negat.     0.0    -0.4    -1.1    -1.9    -2.7    -1.2    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.2    -0.6    -1.0    -1.3    -0.6    -0.0 

Moments  repres.  -1.6(1.03)  0.0(0.10) -0.3(0.47)            -2.7(1.48) 

Env. tallants negat.    -0.0    -1.8    -1.9    -2.9 ------- ------- ------- 

Env. tallants posit.     0.0    -0.9    -1.0    -1.3 ------- ------- ------- 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -3.0(x= 1.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- ------- ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.01(x= 1.35)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B13 ----------------------- N.dre.: P2 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.22>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.22>>) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+2.38=2.60) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.027cm (L/8334) 

 Tot. t. inf.: 0.528cm (L/427) 

 Activa......: 0.325cm (L/693) 

  
Tram nº  2  (L= 2.77)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.77)     11.2(x= 0.95)    11.2(x= 1.85) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                     3.4(x= 2.20)     3.4(x= 2.73) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.9    -1.4    -0.7    -0.3    -0.2    -0.3 

Env. moments  posit.    -0.0    -0.4    -0.5    -0.3    -0.2    -0.1    -0.2 

Moments  repres.  -1.5(x= 0.77)     -0.1(x= 2.20)    -0.5(x= 1.60) 

Env. tallants negat. ------- -------     0.6     0.4     0.2    -0.1    -0.3 

Env. tallants posit. ------- -------     1.5     1.2     0.5    -0.0    -0.1 

Tallants repres.   1.5(x= 0.90)                      -0.3(x= 2.77) 

Envolvent de torsió ------- -------    0.00    0.00    0.01    0.01    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.90)   0.01(x= 2.77)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: B14 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<2.77>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<2.44+2.91=5.35) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(3.10) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.72) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.004cm (L/69250) 

 Tot. t. inf.: -0.066cm (L/4197) 

 Activa......: -0.042cm (L/6596) 
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 Tram nº  3  (L= 4.55)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.00)      3.4(x= 2.92)     3.4(x= 4.22) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.65)     11.2(x= 2.27)    11.2(x= 3.90) 

Env. moments  negat.    -0.3     0.3     0.5     0.6     0.6     0.4    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.2     0.6     1.1     1.3     1.2     0.7    -0.0 

Moments  repres.  -0.3( 0.0)  0.6(0.76)  1.3(2.27)  0.7(3.79)  0.0(4.55) 

Env. tallants negat.    -0.3     0.4     0.2     0.0    -0.4    -0.8    -1.2 

Env. tallants posit.    -0.1     0.9     0.5     0.0    -0.2    -0.4    -0.6 

Tallants repres.   1.3(x= 0.00)                      -1.2(x= 4.55) 

Envolvent de torsió    0.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.00)   0.00(x= 4.55)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B14 ----------------------- N.dre.: B3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<5.21+1.04=6.25)  -----  2Ø10(1.13+0.22P=1.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(4.83+0.22P=5.05) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(4.83+0.22P=5.05), 1Ø10(3.90) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.2(4.25) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.013cm (L/35000) 

 Tot. t. inf.: 0.219cm (L/2078) 

 Activa......: 0.137cm (L/3322) 

  
Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 2.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4 ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.75)     11.7(x= 1.35)    11.2(x= 1.61) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.44)      3.4(x= 0.90)                  

Env. moments  negat.     0.0    -0.3    -1.0    -2.0    -2.8    -1.3    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.2    -0.5    -1.0    -1.3    -0.6     0.0 

Moments  repres.  -0.6(0.55)  0.0(0.11) -0.3(0.46)  0.0(2.25) -2.8(1.48) 

Env. tallants negat.    -0.0    -1.5    -2.4    -2.5 ------- ------- ------- 

Env. tallants posit.     0.0    -0.8    -1.1    -1.2 ------- ------- ------- 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -3.4(x= 1.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- ------- ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.03(x= 1.35)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B6 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+2.22>>)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.22>>) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(2.40), 2Ø12(0.22P+2.38=2.60) 

        Estreps: 7x1eØ6c/0.2(1.32) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0.024cm (L/9375) 

 Tot. t. inf.: 0.458cm (L/492) 

 Activa......: 0.283cm (L/796) 
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Tram nº  2  (L= 3.13)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. ------- -------     3.4    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.64)     11.2(x= 1.05)    11.2(x= 2.70) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                    11.2(x= 1.75)     3.4(x= 2.63) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.3    -0.1     0.1     0.0    -0.4    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1    -0.0     0.2     0.1    -0.1     0.0 

Moments  repres.  -0.4(x= 0.64)      0.3(x= 1.75)    -0.4(x= 2.70) 

Env. tallants negat. ------- -------     0.5     0.1    -0.5    -1.5 ------- 

Env. tallants posit. ------- -------     1.3     0.4    -0.2    -0.5 ------- 

Tallants repres.   1.4(x= 0.90)                      -1.5(x= 2.63) 

Envolvent de torsió ------- -------    0.02    0.00    0.00    0.04 ------- 

Torsor vora suport:   0.02(x= 0.90)   0.04(x= 2.63)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P4 ----------------------- N.dre.: P3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<2.44+1.11=3.55)  -----  2Ø10(0.85>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(<<2.44+3.31=5.75) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(3.45), 1Ø10(1.90) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.73) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/313000) 

 Tot. t. inf.: -0.021cm (L/14905) 

 Activa......: -0.013cm (L/24077) 

  
Tram nº  3  (L= 3.82)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.43)      3.4(x= 2.51)    11.2(x= 3.39) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.70)     11.2(x= 1.91)     3.4(x= 3.32) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.1     0.1     0.1     0.1    -0.2    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1     0.2     0.3     0.1    -0.1     0.0 

Moments  repres.  -0.3(x= 0.43)      0.3(x= 1.91)    -0.3(x= 3.39) 

Env. tallants negat. -------     0.3     0.2    -0.0    -0.4    -0.7 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.7     0.3    -0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.7(x= 0.50)                      -0.8(x= 3.32) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.50)   0.00(x= 3.32)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P3 ----------------------- N.dre.: P5 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.85+0.85=1.70)  -----  2Ø10(0.95>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(4.15) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(4.15), 1Ø10(2.30) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.82) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.012cm (L/31834) 

 Activa......: 0.007cm (L/54572) 
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Tram nº  4  (L= 6.50)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.43)      3.4(x= 4.32)     3.4(x= 6.44) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 1.27)     11.2(x= 2.09)    11.2(x= 5.21) 

Env. moments  negat.    -0.0    -0.2     0.5     0.3     0.2     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0    -0.1     1.3     0.9     0.6     0.4    -0.0 

Moments  repres.  -2.4(0.43)  0.3(1.27)  1.3(2.09)  0.4(5.21)  0.0(6.50) 

Env. tallants negat. -------     1.4    -0.2    -0.5    -0.3    -0.1    -0.6 

Env. tallants posit. -------     3.4     0.0    -0.3    -0.1     0.0    -0.2 

Tallants repres.   3.8(x= 0.50)                      -0.6(x= 6.50) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.02    0.03    0.03    0.02    0.01 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.50)   0.01(x= 6.50)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P5 ----------------------- N.dre.: B15 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.95+1.45=2.40)  -----  2Ø10(1.58+0.22P=1.80) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(6.78+0.22P=7.00) 

   Arm.Inferior: 1Ø10(6.80), 2Ø12(6.78+0.22P=7.00) 

        Estreps: 30x1eØ6c/0.2(5.85) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.028cm (L/23215) 

 Tot. t. inf.: 0.265cm (L/2453) 

 Activa......: 0.178cm (L/3652) 

  
Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 2.03)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.1     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x=-0.00)      1.7(x= 1.34)     1.7(x= 1.99) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   5.6(x= 0.40)      5.6(x= 1.33)     5.6(x= 1.63) 

Env. moments  negat.    -0.0     0.1     0.3     0.3     0.4     0.2    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.0     0.4     0.7     0.8     0.8     0.5    -0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.4(0.40)  0.9(1.33)  0.6(1.63)  0.0(2.03) 

Env. tallants negat.     0.5     0.4     0.4     0.1    -0.6    -1.4    -1.5 

Env. tallants posit.     1.2     1.0     0.9     0.1    -0.3    -0.6    -0.7 

Tallants repres.   1.2(x= 0.00)                      -1.5(x= 2.03) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 2.03)  Tor. esgota.:  0.64 
 
  

N.esq.: B21 ----------------------- N.dre.: B20 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+2.19+0.22P=2.63) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+2.19+0.22P=2.63) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.2(1.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.004cm (L/50750) 

 Tot. t. inf.: 0.052cm (L/3904) 

 Activa......: 0.034cm (L/5971) 
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Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 6 

Tram nº  1  (L= 1.75)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.1     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x=-0.00)      3.4(x= 1.13)     3.4(x= 1.63) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.25)     11.2(x= 1.00)    11.2(x= 1.50) 

Env. moments  negat.    -0.0     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.0 

Env. moments  posit.    -0.0     0.1     0.3     0.3     0.3     0.2     0.1 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.1(0.29)  0.3(1.00)  0.2(1.46)  0.0(1.75) 

Env. tallants negat.     0.4     0.2     0.1     0.0    -0.2    -0.4    -0.6 

Env. tallants posit.     0.7     0.5     0.3     0.1    -0.1    -0.2    -0.3 

Tallants repres.   0.7(x= 0.00)                      -0.6(x= 1.75) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 1.75)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B13 ----------------------- N.dre.: B6 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.008cm (L/21875) 

 Activa......: 0.005cm (L/35000) 

  
Pòrtic 5 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 4.52)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     4.0    11.2     3.4     3.4     3.4     0.5 ------- 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.90)    11.2(x= 3.65) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.79)     11.2(x= 2.48)     3.4(x= 3.65) 

Env. moments  negat.    -0.9    -0.7     0.1     0.3     0.2    -0.1     0.0 

Env. moments  posit.    -0.5    -0.3     0.2     0.5     0.4    -0.1     0.0 

Moments  repres.  -1.7(x= 0.13)      0.5(x= 2.48)    -0.1(x= 3.90) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.8     0.4     0.1    -0.4    -0.8    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     1.4     0.8     0.2    -0.2    -0.4     0.0 

Tallants repres.   1.9(x= 0.15)                      -0.9(x= 3.65) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 4.52)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B8 ----------------------- N.dre.: B13 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.58=1.80)  -----  2Ø10(1.10>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.83=5.05) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.83=5.05), 1Ø10(2.75) 

        Estreps: 18x1eØ6c/0.2(3.49) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/452000) 

 Tot. t. inf.: 0.045cm (L/10045) 

 Activa......: 0.026cm (L/17385) 
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 Tram nº  2  (L= 4.52)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     0.2     3.4     3.4    11.2    11.2     4.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     0.2    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   3.4(x= 1.37)      3.4(x= 2.87)    11.2(x= 4.37) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  11.2(x= 0.88)     11.2(x= 1.87)     3.4(x= 4.12) 

Env. moments  negat.     0.0    -0.0     0.2     0.2     0.0    -0.8    -0.9 

Env. moments  posit.     0.0     0.0     0.4     0.5     0.1    -0.4    -0.5 

Moments  repres.  -0.1(0.50)  0.1(0.88)  0.5(1.87)            -1.7(4.40) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.4     0.2    -0.3    -0.8    -1.4    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     0.7     0.3    -0.1    -0.4    -0.7     0.0 

Tallants repres.   0.8(x= 0.88)                      -1.8(x= 4.37) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.50)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B13 ----------------------- N.dre.: B18 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<1.10+1.00=2.10)  -----  2Ø10(1.13+0.22P=1.35) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(4.83+0.22P=5.05) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(4.83+0.22P=5.05), 1Ø10(4.80) 

        Estreps: 18x1eØ6c/0.2(3.50) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/226000) 

 Tot. t. inf.: 0.03cm (L/15067) 

 Activa......: 0.019cm (L/23790) 

  
Pòrtic 6 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 1.75)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.1    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.11)      3.4(x= 1.08)    11.2(x= 1.64) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.15)     11.2(x= 0.77)     3.4(x= 1.60) 

Env. moments  negat.    -0.1    -0.1    -0.0     0.0    -0.0    -0.1    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0 

Moments  repres.  -0.1(0.11)  0.0(0.29)  0.0(0.77)            -0.1(1.64) 

Env. tallants negat. -------     0.1     0.0    -0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.3     0.1     0.0    -0.1    -0.2 ------- 

Tallants repres.   0.4(x= 0.15)                      -0.4(x= 1.60) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.60)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

   Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

        Estreps: 8x1eØ6c/0.2(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0cm  

 Activa......: 0cm  
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Pòrtic 7 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 1.75)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 40 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    14.9    14.9    14.9    14.9    14.9    14.9    14.9 
E. cap. mom. pos. inf. -------     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  14.9(x= 0.13)     14.9(x= 1.12)    14.9(x= 1.62) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   4.5(x= 0.15)      4.5(x= 0.35)     4.5(x= 1.42) 

Env. moments  negat.    -0.1    -0.1    -0.0    -0.0    -0.1    -0.2    -0.2 

Env. moments  posit.    -0.1    -0.1    -0.0    -0.0    -0.0    -0.1    -0.1 

Moments  repres.  -0.2(x= 0.13)     -0.0(x= 0.77)    -0.3(x= 1.62) 

Env. tallants negat. -------     0.3     0.1    -0.1    -0.3    -0.5 ------- 

Env. tallants posit. -------     0.5     0.3    -0.0    -0.2    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.6(x= 0.15)                      -0.6(x= 1.60) 

Envolvent de torsió -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.15)   0.00(x= 1.60)  Tor. esgota.:  3.65 
  

N.esq.: P2 ----------------------- N.dre.: P4 

  

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

   Arm.Inferior: 3Ø10(0.22P+1.99+0.22P=2.43) 

        Estreps: 9x1eØ6c/0.17(1.45) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: -0.002cm (L/87500) 

 Activa......: -0.001cm (L/175000) 

  
Pòrtic 8 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 2.88)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.7     5.6     1.7     1.7     1.7     5.6     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     1.7     5.6     5.6     5.6     1.7 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.15)      1.7(x= 1.81)     5.6(x= 2.75) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   1.7(x= 0.52)      5.6(x= 1.44)     1.7(x= 2.73) 

Env. moments  negat.    -0.2    -0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.1 

Env. moments  posit.    -0.1    -0.0     0.1     0.2     0.1    -0.0    -0.1 

Moments  repres.  -0.3(x= 0.13)      0.2(x= 1.44)    -0.2(x= 2.75) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.3     0.1     0.0    -0.2    -0.5 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     0.5     0.3     0.0    -0.1    -0.3 ------- 

Tallants repres.   0.7(x= 0.15)                      -0.7(x= 2.73) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 2.73)  Tor. esgota.:  0.64 
 
 N.esq.: B25 ----------------------- N.dre.: P2 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.12+0.22P=3.56) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+3.12+0.22P=3.56) 

        Estreps: 13x1eØ6c/0.2(2.58) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/288000) 

 Tot. t. inf.: 0.02cm (L/14400) 

 Activa......: 0.012cm (L/24000) 
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 Pòrtic 9 --- Grup de plantes: 6 

Tram nº  1  (L= 3.32)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.6     5.6     1.7     1.7     1.7     5.6     1.0 
E. cap. mom. pos. inf. -------     5.6     5.6     5.6     5.6     1.7 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.13)      1.7(x= 2.09)     5.6(x= 3.17) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   5.6(x= 0.58)      5.6(x= 1.44)     1.7(x= 3.17) 

Env. moments  negat.    -0.1    -0.0     0.1     0.1     0.1    -0.1    -0.2 

Env. moments  posit.    -0.1     0.0     0.2     0.2     0.1    -0.1    -0.1 

Moments  repres.  -0.2(0.13)  0.0(0.58)  0.2(1.44)            -0.4(3.19) 

Env. tallants negat. -------     0.2     0.1    -0.1    -0.3    -0.6    -0.0 

Env. tallants posit. -------     0.4     0.2    -0.0    -0.2    -0.3     0.0 

Tallants repres.   0.6(x= 0.15)                      -0.7(x= 3.17) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 3.30)  Tor. esgota.:  0.64 
  

N.esq.: P4 ----------------------- N.dre.: B24 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.56+0.22P=4.00) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+3.56+0.22P=4.00) 

        Estreps: 16x1eØ6c/0.2(3.02) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/332000) 

 Tot. t. inf.: 0.028cm (L/11858) 

 Activa......: 0.017cm (L/19530) 

  
Pòrtic 10 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 4.15)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     6.0    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.13)      3.4(x= 2.75)    12.4(x= 4.00) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.80)     11.2(x= 2.40)    11.2(x= 3.37) 

Env. moments  negat.    -1.4    -1.1     0.2     0.7     0.7    -0.1    -2.5 

Env. moments  posit.    -0.6    -0.5     0.4     1.6     1.8     0.1    -1.0 

Moments  repres.  -2.5(0.13)             2.0(2.40)  0.4(3.37) -3.0(4.05) 

Env. tallants negat.    -0.0     1.1     0.8     0.6    -0.8    -3.7 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     2.4     1.9     1.4    -0.5    -1.5 ------- 

Tallants repres.   2.9(x= 0.15)                      -6.7(x= 4.00) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.02(x= 4.00)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B12 ----------------------- N.dre.: P3 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.28=1.50)  -----  2Ø12(0.95>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.43=4.65) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.43=4.65), 1Ø10(2.80) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(3.05), 6x1eØ6c/0.15(0.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.011cm (L/37728) 

 Tot. t. inf.: 0.14cm (L/2965) 

 Activa......: 0.09cm (L/4612) 
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 Tram nº  2  (L= 3.12)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4    11.2     0.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4     5.1    11.2     5.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)     11.2(x= 1.16)    11.2(x= 2.97) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.55)     11.2(x= 2.16)     5.1(x= 2.56) 

Env. moments  negat.    -2.5    -1.0    -0.5    -0.1     0.0    -0.1    -0.2 

Env. moments  posit.    -1.0    -0.4    -0.2    -0.0     0.1     0.0    -0.0 

Moments  repres.  -2.5( 0.0)             0.1(2.16)  0.0(2.56) -0.3(2.99) 

Env. tallants negat. -------     0.6     0.4     0.2    -0.1    -0.4    -0.0 

Env. tallants posit. -------     1.3     0.9     0.5     0.1    -0.2     0.0 

Tallants repres.   1.5(x= 0.15)                      -0.6(x= 2.97) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 3.10)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P3 ----------------------- N.dre.: B4 

  

   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.95+1.40=2.35)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø16(3.43+0.22P=3.65) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(3.43+0.22P=3.65), 1Ø10(3.40) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.82) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.002cm (L/156000) 

 Tot. t. inf.: -0.022cm (L/14182) 

 Activa......: -0.015cm (L/20800) 

  
Pòrtic 11 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 3.23)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     3.2    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.15)    11.2(x= 3.14) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.63)     11.2(x= 1.61)    11.2(x= 2.60) 

Env. moments  negat.    -0.7    -0.6     0.2     0.4     0.3    -0.1    -1.2 

Env. moments  posit.    -0.3    -0.2     0.3     0.9     0.8    -0.1    -0.5 

Moments  repres.  -1.3(0.13)             0.9(1.61)  0.0(2.60) -1.3(3.14) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.8     0.7    -0.1    -1.5    -1.8 ------- 

Env. tallants posit.     0.0     1.8     1.5     0.0    -0.6    -0.8 ------- 

Tallants repres.   2.0(x= 0.15)                      -3.2(x= 3.08) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.01    0.00    0.01    0.01 ------- 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.07(x= 3.08)  Tor. esgota.:  2.44 
 
 N.esq.: B2 ----------------------- N.dre.: P5 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.08=1.30)  -----  2Ø10(0.75>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+3.48=3.70) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.53=3.75), 1Ø10(2.10) 

        Estreps: 15x1eØ6c/0.2(2.93) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/107667) 

 Tot. t. inf.: 0.042cm (L/7691) 

 Activa......: 0.027cm (L/11963) 
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Tram nº  2  (L= 2.62)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    11.2    11.2    11.2     3.4     3.4    11.2     1.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4     3.4    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.02)     11.2(x= 0.98)    11.2(x= 2.47) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.43)     11.2(x= 1.67)     5.1(x= 2.14) 

Env. moments  negat.    -1.2    -0.5    -0.1     0.0     0.1    -0.1    -0.3 

Env. moments  posit.    -0.5    -0.2    -0.0     0.1     0.1    -0.0    -0.2 

Moments  repres.  -1.2( 0.0)             0.1(1.67)  0.0(2.12) -0.6(2.51) 

Env. tallants negat. -------     0.5     0.3     0.1    -0.1    -1.6    -0.0 

Env. tallants posit. -------     1.0     0.6     0.3     0.0    -0.8     0.0 

Tallants repres.   1.2(x= 0.15)                      -1.8(x= 2.47) 

Envolvent de torsió -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.02    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.60)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: P5 ----------------------- N.dre.: B1 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(<<0.75+1.00=1.75)  -----  2Ø10(0.73+0.22P=0.95) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(2.88+0.22P=3.10) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(2.93+0.22P=3.15), 1Ø10(2.00) 

        Estreps: 12x1eØ6c/0.2(2.32) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/262000) 

 Tot. t. inf.: -0.005cm (L/52400) 

 Activa......: -0.003cm (L/87334) 

  
Pòrtic 12 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 5.07)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.2     5.6     1.7     1.7     1.7     1.7 ------- 
E. cap. mom. pos. inf. -------     1.7     5.6     5.6     5.6     5.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.15)      1.7(x= 3.28)     1.7(x= 4.93) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   1.7(x= 0.96)      5.6(x= 3.73)     5.6(x= 4.18) 

Env. moments  negat.    -0.5    -0.2     0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.2    -0.1     0.2     0.4     0.3     0.3    -0.0 

Moments  repres.  -0.9(0.13)             0.4(3.73)  0.3(4.18)  0.0(5.07) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.4     0.1    -0.2     0.1    -0.2    -0.6 

Env. tallants posit.     0.0     0.8     0.4    -0.0     0.2    -0.1    -0.3 

Tallants repres.   1.2(x= 0.15)                      -0.6(x= 5.07) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.07)  Tor. esgota.:  0.64 
 
  

N.esq.: B27 ----------------------- N.dre.: B26 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+5.24+0.22P=5.68) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+5.24+0.22P=5.68) 

        Estreps: 25x1eØ6c/0.2(4.85) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.011cm (L/46091) 

 Tot. t. inf.: 0.114cm (L/4448) 

 Activa......: 0.075cm (L/6760) 
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Pòrtic 13 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 0.37)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 30 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6     5.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     0.1     1.7     1.7 ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   5.6(x= 0.12)      5.6(x= 0.24)     5.6(x= 0.26) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   0.1(x= 0.05)      1.7(x= 0.22)                  

Env. moments  negat.     0.0     0.0    -0.1    -0.2    -0.3    -0.3    -0.2 

Env. moments  posit.     0.0     0.0    -0.0    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1 

Moments  repres.   0.0(0.08)  0.0(0.05)  0.0(0.08)            -0.3(0.26) 

Env. tallants negat.    -0.0    -1.3    -1.6    -1.6    -0.0    -0.0    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0    -0.5    -0.7    -0.7     0.0     0.0     0.0 

Tallants repres.   0.0(x= 0.00)                      -1.6(x= 0.22) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.01(x= 0.08)   0.00(x= 0.35)  Tor. esgota.:  0.64 
  

N.esq.: B20 ----------------------- N.dre.: B19 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+0.46+0.22P=0.90) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.22P+0.46+0.22P=0.90) 

        Estreps: 1x1eØ6(0.19) 

 Fletxes: Voladiu (tangent) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.001cm (L/37000) 

 Activa......: 0.001cm (L/37000) 

  
Pòrtic 14 --- Grup de plantes: 6 

 
Tram nº  1  (L= 4.53)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 30 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     2.6    11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.  11.2(x= 0.15)      3.4(x= 2.99)    11.2(x= 4.39) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.4(x= 0.84)     11.2(x= 2.57)    11.2(x= 3.69) 

Env. moments  negat.    -0.6    -0.2     0.3     0.4     0.3    -0.1    -1.3 

Env. moments  posit.    -0.3    -0.1     0.6     1.0     0.7    -0.0    -0.6 

Moments  repres.  -1.1(0.13)             1.0(2.57)  0.0(3.69) -1.3(4.53) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.6     0.3     0.1    -0.8    -1.3    -1.8 

Env. tallants posit.     0.0     1.3     0.8     0.2    -0.3    -0.6    -0.9 

Tallants repres.   1.7(x= 0.15)                      -1.8(x= 4.53) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.02)   0.00(x= 4.53)  Tor. esgota.:  2.44 
  

N.esq.: B16 ----------------------- N.dre.: B17 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.22P+1.13=1.35)  -----  2Ø10(0.98+0.22P=1.20) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.22P+4.62+0.22P=5.06) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+4.62+0.22P=5.06), 1Ø10(2.85) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.2(4.35) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.008cm (L/56625) 

 Tot. t. inf.: 0.11cm (L/4119) 

 Activa......: 0.071cm (L/6381) 
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 Armat de bigues 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Gr.pl. no 5 Coberta --- Pl. igual 1 

 
Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 7 

 
Tram nº  1  (L= 4.53)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 35 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     0.0     3.9     3.9 -------     3.9     3.9    13.0 
E. cap. mom. pos. inf. -------    13.0    13.0    13.0    13.0    13.0     3.9 

Cap. mom. neg. repre. sup.  13.0(x=-0.00)      3.9(x= 2.98)     3.9(x= 4.48) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  13.0(x= 0.03)     13.0(x= 0.93)    13.0(x= 3.63) 

Env. moments  negat.    -0.0     0.6     1.0     1.1     0.9     0.6    -0.0 

Env. moments  posit.    -0.0     1.2     1.8     2.0     1.7     1.1    -0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  1.4(0.88)  2.0(2.13)  1.2(3.63)  0.0(4.52) 

Env. tallants negat.     1.0     0.6     0.3    -0.1    -0.6    -1.1    -1.7 

Env. tallants posit.     2.0     1.2     0.5    -0.0    -0.3    -0.6    -0.9 

Tallants repres.   2.0(x= 0.00)                      -1.7(x= 4.52) 

Envolvent de torsió    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.01    0.03 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.03(x= 4.52)  Tor. esgota.:  3.05 
 
 N.esq.: B40 ----------------------- N.dre.: B43 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.25P+1.15=1.40)  -----  2Ø10(1.15+0.25P=1.40) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.25P+4.74+0.25P=5.24) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+4.74+0.25P=5.24), 2Ø10(4.74) 

        Estreps: 17x1eØ6c/0.2(3.45), 8x1eØ6c/0.1(0.80) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.009cm (L/50334) 

 Tot. t. inf.: 0.228cm (L/1987) 

 Activa......: 0.138cm (L/3283) 

  
Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 7 

 
Tram nº  1  (L= 1.25)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 15 X 35 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup. -------     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     6.5 
E. cap. mom. pos. inf.     0.0     6.5     6.5     6.5     6.5     6.5 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   2.0(x= 0.13)      2.0(x= 0.46)     2.0(x= 1.22) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   6.5(x= 0.13)      6.5(x= 0.27)     6.5(x= 1.03) 

Env. moments  negat.     0.0     0.0     0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0 

Env. moments  posit.     0.0     0.1     0.2     0.2     0.3     0.1    -0.0 

Moments  repres.   0.0( 0.0)  0.1(0.22)  0.3(0.80)  0.1(1.03)  0.0(1.25) 

Env. tallants negat.     0.1     0.2     0.2     0.2    -0.6    -0.7    -0.7 

Env. tallants posit.     0.2     0.4     0.4     0.3    -0.3    -0.3    -0.4 

Tallants repres.   0.4(x= 0.13)                      -0.7(x= 1.25) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 1.25)  Tor. esgota.:  0.80 
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N.esq.: B44 ----------------------- N.dre.: B45 

  

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.25P+1.44+0.25P=1.94) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.25P+1.44+0.25P=1.94) 

        Estreps: 5x1eØ6c/0.2(1.00) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0cm  

 Tot. t. inf.: 0.004cm (L/31250) 

 Activa......: 0.002cm (L/62500) 

  
Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 7 

 
Tram nº  1  (L= 9.06)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 25 X 35 

 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     4.0    10.9 ------- -------     3.3    10.9     4.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------    10.9    10.9    10.9    10.9    10.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.9(x= 0.15)                      10.9(x= 7.66) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.3(x= 0.78)     10.9(x= 2.03)     3.3(x= 7.66) 

Env. moments  negat.    -1.1     0.0     0.9     1.2     0.8    -0.2    -1.2 

Env. moments  posit.    -0.7     0.1     1.5     2.0     1.4    -0.0    -0.7 

Moments  repres.  -2.0(0.13)  0.1(1.51)  2.0(4.53)            -2.3(8.93) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.8     0.4    -0.0    -0.7    -1.3    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     1.3     0.6    -0.0    -0.4    -0.8     0.0 

Tallants repres.   1.9(x= 0.15)                      -1.9(x= 8.91) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 9.04)  Tor. esgota.:  2.30 
  

N.esq.: B39 ----------------------- N.dre.: B38 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.25P+2.15=2.40)  -----  2Ø10(2.15+0.25P=2.40) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.25P+9.30+0.25P=9.80) 

   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+9.30+0.25P=9.80) 

        Estreps: 44x1eØ6c/0.2(8.75) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.016cm (L/56625) 

 Tot. t. inf.: 0.852cm (L/1064) 

 Activa......: 0.495cm (L/1831) 

  
Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 7 

 
Tram nº  1  (L= 7.22)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 30 X 35 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     5.7    13.0     3.9 -------     3.9    13.0     7.6 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.9    13.0    13.0    13.0     3.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  13.0(x= 0.15)      3.9(x= 2.43)    14.4(x= 7.07) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.9(x= 1.29)     13.0(x= 1.58)     3.9(x= 5.81) 

Env. moments  negat.    -1.5    -0.6     0.7     1.4     0.9    -1.0    -2.1 

Env. moments  posit.    -0.9    -0.4     1.2     2.4     1.6    -0.6    -1.2 

Moments  repres.  -2.9(x= 0.13)      2.7(x= 4.13)    -3.9(x= 7.07) 

Env. tallants negat.    -0.0     1.1     0.7     0.3    -1.9    -2.5    -0.0 

Env. tallants posit.     0.0     1.9     1.3     0.7    -1.0    -1.4     0.0 

Tallants repres.   2.4(x= 0.15)                      -3.0(x= 7.07) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 7.19)  Tor. esgota.:  3.05 
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N.esq.: B46 ----------------------- N.dre.: B41 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.25P+1.75=2.00)  -----  2Ø12(1.75+0.25P=2.00) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.25P+7.46+0.25P=7.96) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+7.46+0.25P=7.96), 1Ø10(4.35) 

        Estreps: 31x1eØ6c/0.23(6.91) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.013cm (L/55539) 

 Tot. t. inf.: 0.418cm (L/1728) 

 Activa......: 0.248cm (L/2912) 

  
Pòrtic 5 --- Grup de plantes: 7 

 
Tram nº  1  (L= 5.35)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 25 X 35 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     4.4    10.9     3.3 ------- -------     3.3    10.9 
E. cap. mom. pos. inf. -------     3.3    10.9    10.9    10.9    10.9     3.3 

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.9(x= 0.15)      3.3(x= 1.91)    10.9(x= 4.72) 

Cap. mom. pos. repre. inf.   3.3(x= 0.59)     10.9(x= 1.47)    10.9(x= 4.42) 

Env. moments  negat.    -1.2    -0.7     0.4     0.9     0.9     0.2    -1.2 

Env. moments  posit.    -0.7    -0.4     0.6     1.6     1.7     0.4    -0.7 

Moments  repres.  -2.2(0.13)             2.1(3.23)  0.5(4.42) -1.2(5.35) 

Env. tallants negat.    -0.0     1.0     0.8     0.5    -1.2    -1.6    -2.5 

Env. tallants posit.     0.0     1.8     1.3     0.9    -0.7    -0.9    -1.4 

Tallants repres.   2.1(x= 0.15)                      -2.5(x= 5.35) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    0.01    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.35)  Tor. esgota.:  2.30 
  

N.esq.: B47 ----------------------- N.dre.: B44 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.25P+1.40=1.65)  -----  1Ø16(1.21>>) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.25P+5.55=5.80) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+5.52+0.25P=6.02), 1Ø10(3.80) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.24(5.13) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.006cm (L/89167) 

 Tot. t. inf.: 0.23cm (L/2327) 

 Activa......: 0.136cm (L/3934) 

  
Tram nº  2  (L= 0.46)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 25 X 24 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.    10.9     8.4     9.5    10.6    11.8    10.6     6.5 
E. cap. mom. pos. inf.     3.3 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   9.2(x= 0.13)     11.5(x= 0.29)    11.9(x= 0.33) 

Cap. mom. pos. repre. inf.                                                  

Env. moments  negat.    -1.2    -1.4    -1.6    -1.8    -2.0    -1.8    -1.1 

Env. moments  posit.    -0.7    -0.8    -0.9    -1.0    -1.1    -1.0    -0.6 

Moments  repres.  -1.2(x= 0.00)     -0.9(x= 0.11)    -2.0(x= 0.33) 

Env. tallants negat.    -2.5    -2.5    -2.5    -2.5    -2.6    -0.0    -0.0 

Env. tallants posit.    -1.4    -1.4    -1.4    -1.4    -1.4     0.0     0.0 

Tallants repres.   0.0(x= 0.38)                      -2.6(x= 0.31) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 0.44)  Tor. esgota.:  1.30 
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 N.esq.: B44 ----------------------- N.dre.: B42 

  

   Arm.Superior: 1Ø16(<<1.21+0.58+0.16P=1.95)  -----   

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.64+0.16P=0.80) 

   Arm.Inferior: 2Ø10(0.74+0.16P=0.90) 

        Estreps: 2x1eØ6c/0.15(0.23) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/46000) 

 Tot. t. inf.: -0.01cm (L/4600) 

 Activa......: -0.006cm (L/7667) 

  
Pòrtic 6 --- Grup de plantes: 7 

 
Tram nº  1  (L= 5.45)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 25 X 35 

 
 N.esq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.dre.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     1.1     3.3     3.3     3.3     3.3    10.9     2.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    10.9    10.9    10.9    10.9    10.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.  10.9(x= 0.15)      3.3(x= 1.92)    10.9(x= 4.74) 

Cap. mom. pos. repre. inf.  10.9(x= 0.86)     10.9(x= 1.21)    10.9(x= 4.38) 

Env. moments  negat.    -0.3     0.1     0.3     0.4     0.3    -0.1    -0.6 

Env. moments  posit.    -0.2     0.1     0.6     0.7     0.5    -0.1    -0.4 

Moments  repres.  -0.6(0.13)  0.1(0.91)  0.7(2.62)  0.0(4.38) -1.1(5.32) 

Env. tallants negat.    -0.0     0.4     0.2    -0.1    -0.4    -0.8    -0.9 

Env. tallants posit.     0.0     0.7     0.3    -0.0    -0.3    -0.5    -0.5 

Tallants repres.   1.0(x= 0.15)                      -1.9(x= 5.30) 

Envolvent de torsió    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

Torsor vora suport:   0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.43)  Tor. esgota.:  2.30 
  

N.esq.: B37 ----------------------- N.dre.: M7 

  

   Arm.Superior: 2Ø10(0.25P+1.35=1.60)  -----  2Ø10(1.35+0.25P=1.60) 

   Arm.Muntatge: 2Ø10(0.25P+5.69+0.25P=6.19) 

   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+5.69+0.25P=6.19), 1Ø10(3.75) 

        Estreps: 22x1eØ6c/0.24(5.15) 

 Fletxes: Obertura (secant) 

 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/272500) 

 Tot. t. inf.: 0.113cm (L/4824) 

 Activa......: 0.065cm (L/8385) 
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6.  AMIDAMENTS 
 
6.1.  Armat sostre biguetes 

   
Grup sense sostres unidireccionals 

Grup de Plantes Nombre 1: Llosa Pàrking 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
 
Grup sense sostres unidireccionals 

Grup de Plantes Nombre 3: Llosa 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
 
Armadura de negatius: B 500 S, Control Normal 
 

Totals grup Diàmetre 

 Ø12 

Total m.l.   28.05  28.05 

Tot. kg+10%   27.39  27.39 
 
 
Grup de Plantes Nombre 4: P. Primera 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
Armadura de negatius: B 500 S, Control Normal 
 

Totals grup Diàmetre 

 Ø10 Ø12 Ø16 

Total m.l.  117.60  42.70  62.55  12.35 

Tot. kg+10%  111.49  28.96  61.09  21.44 
 
 
Grup de Plantes Nombre 5: P. Segona 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
Armadura de negatius: B 500 S, Control Normal 
 

Totals grup Diàmetre 

 Ø10 Ø12 

Total m.l.   65.15   7.75  57.40 

Tot. kg+10%   61.32   5.26  56.06 
 
 
Grup de Plantes Nombre 6: Sota-Coberta 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
Armadura de negatius: B 500 S, Control Normal 
 

Totals grup Diàmetre 

 Ø10 Ø12 Ø16 

Total m.l.  129.85  65.50  55.05   9.30 

Tot. kg+10%  114.33  44.42  53.76  16.15 
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Grup de Plantes Nombre 7: Coberta 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
Armadura de negatius: B 500 S, Control Normal 
 

Totals grup Diàmetre 

 Ø10 Ø16 

Total m.l.   89.92  58.62  31.30 

Tot. kg+10%   94.10  39.76  54.34 
 
 
 

Totals obra Diàmetre 

 Ø10 Ø12 Ø16 

Total m.l.  430.57 174.57 203.05  52.95 

Tot. kg+10%  408.63 118.40 198.30  91.93 
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6.2.  Armat bigues en forjats i llosa 
 

Llistat d'amidaments de bigues en lloses de fonamentació 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Data: 22/05/2009 

 
Materials: 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer: B 500 S, Ys=1.15 
 
Materials de fonamentació: 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer: B 500 S, Ys=1.15 
 
 

 Tipus A.neg. 
kg 

A.pos. 
kg 

A.mon. 
kg 

A.est. 
kg 

Total 
kg 

Ø6 
kg 

Ø8 
kg 

Ø10 
kg 

Ø12 
kg 

Ø16 
kg 

V.horm. 
m³ 

Llosa Pàrking 
*Pòrtic 1 
1(B4-) 

  
  

Cim. 

 
 

1.0 

 
 

2.9 

 
 

4.1 

 
 

6.0 

 
 

14.0 

  
 

6.0 

 
 

3.9 

 
 

4.1 

  
 

0.063 

2(-) Cim. 1.7 4.8 6.9 10.8 24.2  10.8 6.5 6.9  0.150 

3(-B1) Cim.  8.0 11.6 19.4 39.0  19.4 8.0 11.6  0.246 

Total Pòrtic 1  2.7 15.7 22.6 36.2 77.2  36.2 18.4 22.6  0.459 

*Pòrtic 2 
1(B5-) 

  
Cim. 

 
1.5 

 
4.3 

 
6.4 

 
10.3 

 
22.5 

  
10.3 

 
5.8 

 
6.4 

  
0.117 

2(-) Cim. 1.5 6.8 9.9 16.2 34.4  16.2 8.3 9.9  0.223 

3(-B0) Cim.  4.5 6.5 10.3 21.3  10.3 4.5 6.5  0.121 

Total Pòrtic 2  3.0 15.6 22.8 36.8 78.2  36.8 18.6 22.8  0.461 

*Pòrtic 3 
1(B4-B5) 

  
Cim. 

  
9.5 

 
13.7 

 
24.3 

 
47.5 

  
24.3 

 
9.5 

 
13.7 

  
0.287 

*Pòrtic 4 
1(B1-B0) 

  
Cim. 

  
7.1 

 
10.2 

 
17.8 

 
35.1 

  
17.8 

 
7.1 

 
10.2 

  
0.221 

Total Llosa Pàrking  5.7 47.9 69.3 115.1 238.0  115.1 53.6 69.3  1.428 

Llosa 
*Pòrtic 1 
1(-) 

  
  

Cim. 

 
 

3.9 

 
 

6.8 

 
 

3.7 

 
 

6.6 

 
 

21.0 

  
 

6.6 

 
 

9.1 

 
 

5.3 

  
 

0.237 

2(-) Cim.  9.4 11.2 9.7 30.3  9.7 1.9 18.7  0.344 

Total Pòrtic 1  3.9 16.2 14.9 16.3 51.3  16.3 11.0 24.0  0.581 

*Pòrtic 2 
1(-) 

  
Cim. 

 
5.0 

 
7.6 

 
4.3 

 
11.4 

 
28.3 

   
22.2 

 
6.1 

  
0.278 

2(-) Cim. 2.4 3.1 3.1 7.9 16.5   16.5   0.198 

3(-) Cim. 2.9 12.5 4.4 11.4 31.2   18.7 12.5  0.262 

Total Pòrtic 2  10.3 23.2 11.8 30.7 76.0   57.4 18.6  0.738 

*Pòrtic 3 
1(-) 

  
Cim. 

 
3.2 

 
5.6 

 
4.4 

 
10.0 

 
23.2 

   
14.4 

 
8.8 

  
0.188 

2(-) Cim. 2.0 5.3 4.2 7.2 18.7   10.3 8.4  0.181 

3(-) Cim. 1.9 5.3 4.2 7.2 18.6   10.2 8.4  0.181 

4(-) Cim. 2.9 5.9 6.9 7.9 23.6   12.1 11.5  0.204 

5(-B10) Cim. 4.4 9.5 5.3 10.0 29.2   14.4 5.3 9.5 0.242 

6(B10-B11) Cim.  29.7 6.7 12.2 48.6   12.2 6.7 29.7 0.304 

Total Pòrtic 3  14.4 61.3 31.7 54.5 161.9   73.6 49.1 39.2 1.300 

*Pòrtic 4 
1(M9-M7) 

  
Cim. 

 
5.8 

 
21.9 

 
11.9 

 
24.3 

 
63.9 

  
24.3 

 
22.4 

 
17.2 

  
0.787 

*Pòrtic 5 
1(B13-B12) 

  
Cim. 

 
3.4 

 
12.4 

 
6.6 

 
12.8 

 
35.2 

  
12.8 

 
13.0 

 
9.4 

  
0.394 
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*Pòrtic 6 
1(B9-B8) 

  
Desc. 

 
2.8 

 
7.2 

 
5.0 

 
8.5 

 
23.5 

  
8.5 

 
7.8 

 
7.2 

  
0.232 

Total Llosa  40.6 142.2 81.9 147.1 411.8  61.9 185.2 125.5 39.2 4.032 

 
 
    - A.neg.: Armat de negatius 
    - A.pos.: Armat de positius 
    - A.mon.: Armat muntatge 
    - A.est.: Armat estreps 
 
 

Llistat d'amidaments de bigues en lloses de fonamentació 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Data: 22/05/2009 

 
Materials: 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer: B 500 S, Ys=1.15 
 
Materials de fonamentació: 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Acer: B 500 S, Ys=1.15 
 
Resum d'amidament (+10%) 
 
 

 Tipus Acer Ø6 
kg 

Ø8 
kg 

Ø10 
kg 

Ø12 
kg 

Ø16 
kg 

Total 
kg 

Llosa Pàrking B 500 S, Ys=1.15  126.6 59.0 76.2  261.8 

Llosa 
B 500 S, Ys=1.15  58.7 195.1 130.1 43.1 427.1 
B 500 S, Ys=1.1  9.4 8.6 7.9 25.9 

Total Obra   194.7 262.7 214.2 43.1 714.8 
 

 
 

Llistat d'amidaments de bigues en plantes 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Data: 22/05/2009 18:11:59 

 
Materials: 
Formigó: HA-25, Control Estadístic 
Acer: B 500 S, Control Normal 
 
Materials de fonamentació: 
Formigó: HA-25, Control Estadístic 
Acer: B 500 S, Control Normal 
 
 

 Tipus A.neg. 
Kg 

A.pos. 
Kg 

A.mon. 
Kg 

A.est. 
Kg 

Total 
Kg 

Ø6 
Kg 

Ø8 
Kg 

Ø10 
Kg 

Ø12 
Kg 

Ø16 
Kg 

V.horm. 
m³ 

P. Primera 
*Pòrtic 1 
1(B0-B5) 

  
  

Desc. 

  
 

5.0 

 
 

5.0 

 
 

1.7 

 
 

11.7 

 
 

1.7 

   
 

10.0 

  
 

0.122 

*Pòrtic 2 
1(B14-P2) 

  
Plana 

 
7.7 

 
8.2 

 
6.6 

 
1.7 

 
24.2 

 
1.7 

  
14.3 

  
8.2 

 
0.176 

2(P2-B2) Plana  3.8  2.2 6.0 2.2  3.8   0.236 
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3(B2-B13) Plana 1.7 11.4 6.2 5.3 24.6 5.3  10.3 9.0  0.383 

Total Pòrtic 2  9.4 23.4 12.8 9.2 54.8 9.2  28.4 9.0 8.2 0.795 

*Pòrtic 3 
1(B8-P4) 

  
Plana 

 
4.4 

 
6.1 

 
7.1 

 
1.7 

 
19.3 

 
1.7 

  
13.0 

 
4.6 

  
0.176 

2(P4-P3) Plana 2.1 7.3  2.2 11.6 2.2  3.3 6.1  0.281 

3(P3-P5) Plana 3.0 8.8 5.1 3.6 20.5 3.6  9.5 7.4  0.344 

4(P5-B7) Plana  16.6 8.6 7.2 32.4 7.2  12.8 12.4  0.571 

Total Pòrtic 3  9.5 38.8 20.8 14.7 83.8 14.7  38.6 30.5  1.372 

*Pòrtic 4 
1(B1-B6) 

  
Desc. 

  
5.0 

 
5.0 

 
1.7 

 
11.7 

 
1.7 

   
10.0 

  
0.123 

*Pòrtic 5 
1(B32-B31) 

  
Plana 

  
3.2 

 
3.2 

 
1.6 

 
8.0 

 
1.6 

  
6.4 

   
0.081 

*Pòrtic 6 
1(B24-B23) 

  
Plana 

 
5.8 

 
21.2 

 
12.0 

 
10.5 

 
49.5 

 
10.5 

  
21.7 

 
17.3 

  
0.787 

*Pòrtic 7 
1(P2-P4) 

  
Desc. 

  
6.5 

 
6.5 

 
1.9 

 
14.9 

 
1.9 

   
13.0 

  
0.185 

*Pòrtic 8 
1(B35-P2) 

  
Plana 

  
4.2 

 
4.2 

 
2.2 

 
10.6 

 
2.2 

  
8.4 

   
0.123 

2(P2-P4) Plana  3.0 5.9 1.9 10.8 1.9  3.0 5.9  0.171 

Total Pòrtic 8   7.2 10.1 4.1 21.4 4.1  11.4 5.9  0.294 

*Pòrtic 9 
1(B25-P3) 

  
Plana 

 
6.0 

 
9.9 

 
5.7 

 
5.0 

 
26.6 

 
5.0 

  
9.1 

 
12.5 

  
0.360 

2(P3-B26) Plana  8.6 4.2 3.6 16.4 3.6  6.3 6.5  0.267 

Total Pòrtic 9  6.0 18.5 9.9 8.6 43.0 8.6  15.4 19.0  0.627 

*Pòrtic 10 
1(B12-P5) 

  
Plana 

 
3.5 

 
7.9 

 
4.6 

 
3.6 

 
19.6 

 
3.6 

  
9.3 

 
6.7 

  
0.277 

2(P5-B27) Plana 1.2 6.8 3.8 2.9 14.7 2.9  6.2 5.6  0.222 

Total Pòrtic 10  4.7 14.7 8.4 6.5 34.3 6.5  15.5 12.3  0.499 

*Pòrtic 11 
1(B37-B36) 

  
Plana 

  
4.6 

 
4.6 

 
2.4 

 
11.6 

 
2.4 

  
9.2 

   
0.124 

*Pòrtic 12 
1(B38-B30) 

  
Plana 

  
3.8 

 
3.8 

 
2.1 

 
9.7 

 
2.1 

  
7.6 

   
0.094 

*Pòrtic 13 
1(B5-B6) 

  
Plana 

 
3.2 

 
10.8 

 
6.2 

 
5.3 

 
25.5 

 
5.3 

  
11.2 

 
9.0 

  
0.394 

Total P. Primera  38.6 162.7 108.3 70.3 379.9 70.3  165.4 136.0 8.2 5.497 

P. Segona 
*Pòrtic 1 
1(B20-P2) 

  
  

Plana 

 
 

7.7 

 
 

8.2 

 
 

12.5 

 
 

1.7 

 
 

30.1 

 
 

1.7 

  
 

20.2 

  
 

8.2 

 
 

0.176 

2(P2-B11) Plana  13.9  1.9 15.8 1.9   13.9  0.211 

3(B11-B15) Plana  3.0  0.5 3.5 0.5  3.0   0.024 

4(B15-B12) Plana 1.7   5.3 7.0 5.3  1.7   0.383 

Total Pòrtic 1  9.4 25.1 12.5 9.4 56.4 9.4  24.9 13.9 8.2 0.794 

*Pòrtic 2 
1(B9-P4) 

  
Plana 

 
4.4 

 
6.1 

 
7.1 

 
1.7 

 
19.3 

 
1.7 

  
13.0 

 
4.6 

  
0.176 

2(P4-P3) Plana 2.0 7.3  2.2 11.5 2.2  3.2 6.1  0.281 

3(P3-P5) Plana 1.4 13.9 4.9 3.6 23.8 3.6  7.6  12.6 0.326 

Total Pòrtic 2  7.8 27.3 12.0 7.5 54.6 7.5  23.8 10.7 12.6 0.783 

*Pòrtic 3 
1(B23-B22) 

  
Plana 

  
3.2 

 
3.2 

 
1.6 

 
8.0 

 
1.6 

  
6.4 

   
0.081 

*Pòrtic 4 
1(B20-B9) 

  
Desc. 

  
5.4 

 
2.9 

 
1.7 

 
10.0 

 
1.7 

  
4.1 

 
4.2 

  
0.126 

*Pòrtic 5 
1(B8-B20) 

  
Plana 

 
1.9 

 
12.0 

 
6.2 

 
4.3 

 
24.4 

 
4.3 

  
11.1 

 
9.0 

  
0.319 

2(B20-B7) Plana 1.8 11.9 6.2 4.3 24.2 4.3  11.0 8.9  0.315 

Total Pòrtic 5  3.7 23.9 12.4 8.6 48.6 8.6  22.1 17.9  0.634 

*Pòrtic 6 
1(P2-P4) 

  
Desc. 

  
6.5 

 
6.5 

 
1.9 

 
14.9 

 
1.9 

   
13.0 

  
0.185 
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*Pòrtic 7 
1(B26-P2) 

  
Plana 

 
3.2 

 
7.1 

 
4.2 

 
3.1 

 
17.6 

 
3.1 

  
8.5 

 
6.0 

  
0.246 

2(P2-P4) Plana  5.2 7.1 1.9 14.2 1.9  1.2 4.0 7.1 0.171 

Total Pòrtic 7  3.2 12.3 11.3 5.0 31.8 5.0  9.7 10.0 7.1 0.417 

*Pòrtic 8 
1(B14-P3) 

  
Plana 

 
7.5 

 
9.9 

 
5.7 

 
5.5 

 
28.6 

 
5.5 

  
9.1 

 
14.0 

  
0.360 

2(P3-B6) Plana  8.6 11.4 3.6 23.6 3.6  2.1 6.5 11.4 0.267 

Total Pòrtic 8  7.5 18.5 17.1 9.1 52.2 9.1  11.2 20.5 11.4 0.627 

*Pòrtic 9 
1(B13-P5) 

  
Plana 

 
3.4 

 
7.9 

 
4.6 

 
3.6 

 
19.5 

 
3.6 

  
9.2 

 
6.7 

  
0.277 

2(P5-B16) Plana 1.2 6.8 3.8 2.9 14.7 2.9  6.2 5.6  0.222 

Total Pòrtic 9  4.6 14.7 8.4 6.5 34.2 6.5  15.4 12.3  0.499 

*Pòrtic 10 
1(B24-B21) 

  
Plana 

  
7.3 

 
7.3 

 
4.3 

 
18.9 

 
4.3 

  
14.6 

   
0.223 

*Pòrtic 11 
1(B19-B18) 

  
Plana 

 
3.2 

 
10.7 

 
6.2 

 
5.3 

 
25.4 

 
5.3 

  
11.1 

 
9.0 

  
0.394 

Total P. Segona  39.4 154.9 99.8 60.9 355.0 60.9  143.3 111.5 39.3 4.763 

Sota-Coberta 
*Pòrtic 1 
1(B13-P2) 

  
  

Plana 

 
 

7.7 

 
 

3.2 

 
 

6.6 

 
 

1.7 

 
 

19.2 

 
 

1.7 

  
 

17.5 

   
 

0.176 

2(P2-B14) Plana  3.8  2.2 6.0 2.2  3.8   0.236 

3(B14-B3) Plana 1.7 11.4 6.2 5.3 24.6 5.3  10.3 9.0  0.383 

Total Pòrtic 1  9.4 18.4 12.8 9.2 49.8 9.2  31.6 9.0  0.795 

*Pòrtic 2 
1(B6-P4) 

  
Plana 

 
4.4 

 
6.1 

 
7.1 

 
1.7 

 
19.3 

 
1.7 

  
13.0 

 
4.6 

  
0.176 

2(P4-P3) Plana 2.1 7.3  2.2 11.6 2.2  3.3 6.1  0.281 

3(P3-P5) Plana 3.0 8.8 5.1 3.6 20.5 3.6  9.5 7.4  0.344 

4(P5-B15) Plana 2.2 16.6 8.6 7.2 34.6 7.2  15.0 12.4  0.571 

Total Pòrtic 2  11.7 38.8 20.8 14.7 86.0 14.7  40.8 30.5  1.372 

*Pòrtic 3 
1(B21-B20) 

  
Plana 

  
3.2 

 
3.2 

 
1.6 

 
8.0 

 
1.6 

  
6.4 

   
0.081 

*Pòrtic 4 
1(B13-B6) 

  
Desc. 

  
6.5 

 
6.5 

 
1.9 

 
14.9 

 
1.9 

   
13.0 

  
0.131 

*Pòrtic 5 
1(B8-B13) 

  
Plana 

 
4.8 

 
10.7 

 
6.2 

 
4.3 

 
26.0 

 
4.3 

  
12.7 

 
9.0 

  
0.315 

2(B13-B18) Plana 1.7 12.0 6.2 4.3 24.2 4.3  10.9 9.0  0.315 

Total Pòrtic 5  6.5 22.7 12.4 8.6 50.2 8.6  23.6 18.0  0.630 

*Pòrtic 6 
1(P2-P4) 

  
Desc. 

  
6.5 

 
6.5 

 
1.9 

 
14.9 

 
1.9 

   
13.0 

  
0.185 

*Pòrtic 7 
1(P2-P4) 

  
Plana 

  
4.5 

 
6.5 

 
2.6 

 
13.6 

 
2.6 

  
4.5 

 
6.5 

  
0.246 

*Pòrtic 8 
1(B25-P2) 

  
Plana 

  
4.4 

 
4.4 

 
2.2 

 
11.0 

 
2.2 

  
8.8 

   
0.129 

*Pòrtic 9 
1(P4-B24) 

  
Plana 

  
4.9 

 
4.9 

 
2.8 

 
12.6 

 
2.8 

  
9.8 

   
0.149 

*Pòrtic 10 
1(B12-P3) 

  
Plana 

 
6.0 

 
10.0 

 
5.7 

 
5.0 

 
26.7 

 
5.0 

  
9.2 

 
12.5 

  
0.360 

2(P3-B4) Plana  8.6 11.5 3.6 23.7 3.6  2.1 6.5 11.5 0.267 

Total Pòrtic 10  6.0 18.6 17.2 8.6 50.4 8.6  11.3 19.0 11.5 0.627 

*Pòrtic 11 
1(B2-P5) 

  
Plana 

 
3.8 

 
8.0 

 
4.6 

 
3.6 

 
20.0 

 
3.6 

  
9.7 

 
6.7 

  
0.277 

2(P5-B1) Plana 1.2 6.8 3.8 2.9 14.7 2.9  6.2 5.6  0.222 

Total Pòrtic 11  5.0 14.8 8.4 6.5 34.7 6.5  15.9 12.3  0.499 

*Pòrtic 12 
1(B27-B26) 

  
Plana 

  
7.0 

 
7.0 

 
4.3 

 
18.3 

 
4.3 

  
14.0 

   
0.218 

*Pòrtic 13 
1(B20-B19) 

  
Plana 

  
1.1 

 
1.1 

 
0.2 

 
2.4 

 
0.2 

  
2.2 

   
0.003 
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*Pòrtic 14 
1(B16-B17) 

  
Plana 

 
3.2 

 
10.8 

 
6.2 

 
5.3 

 
25.5 

 
5.3 

  
11.2 

 
9.0 

  
0.394 

Total Sota-Coberta  41.8 162.2 117.9 70.4 392.3 70.4  180.1 130.3 11.5 5.459 

Coberta 
*Pòrtic 1 
1(B40-B43) 

  
  

Plana 

 
 

3.4 

 
 

15.1 

 
 

6.5 

 
 

6.5 

 
 

31.5 

 
 

6.5 

  
 

15.7 

 
 

9.3 

  
 

0.446 

*Pòrtic 2 
1(B44-B45) 

  
Plana 

  
2.4 

 
2.4 

 
1.0 

 
5.8 

 
1.0 

  
4.8 

   
0.053 

*Pòrtic 3 
1(B39-B38) 

  
Plana 

 
6.0 

 
30.9 

 
12.1 

 
10.5 

 
59.5 

 
10.5 

  
18.1 

  
30.9 

 
0.766 

*Pòrtic 4 
1(B46-B41) 

  
Plana 

 
6.1 

 
16.8 

 
9.8 

 
8.1 

 
40.8 

 
8.1 

  
15.0 

 
17.7 

  
0.726 

*Pòrtic 5 
1(B47-B44) 

  
Plana 

 
5.1 

 
13.0 

 
7.2 

 
5.3 

 
30.6 

 
5.3 

  
11.5 

 
10.7 

 
3.1 

 
0.449 

2(B44-B42) Desc.  1.1 1.0 0.4 2.5 0.4  2.1   0.014 

Total Pòrtic 5  5.1 14.1 8.2 5.7 33.1 5.7  13.6 10.7 3.1 0.463 

*Pòrtic 6 
1(B37-M7) 

  
Plana 

 
4.0 

 
13.3 

 
7.6 

 
5.3 

 
30.2 

 
5.3 

  
13.9 

 
11.0 

  
0.450 

Total Coberta  24.6 92.6 46.6 37.1 200.9 37.1  81.1 48.7 34.0 2.904 

Total Obra  162.8 620.7 410.0 314.9 1508.4 248.2 66.7 625.5 475.0 93.0 20.148 

 
 
    - A.neg.: Armat de negatius 
    - A.pos.: Armat de positius 
    - A.mon.: Armat muntatge 
    - A.est.: Armat estreps 
 
 

Llistat d'amidaments de bigues en plantes 
Obra: Vivenda unifamiliar entre mitgeres 
Data: 22/05/2009 18:11:59 

 
 
Materials: 
Formigó: HA-25, Control Estadístic 
Acer: B 500 S, Control Normal 
 
Materials de fonamentació: 
Formigó: HA-25, Control Estadístic 
Acer: B 500 S, Control Normal 
Resum d'amidament (+10%) 
 
 

 Tipus Acer Ø6 
Kg 

Ø8 
Kg 

Ø10 
Kg 

Ø12 
Kg 

Ø16 
Kg 

Total 
Kg 

P. Primera B 500 S, Control Normal 77.3  181.9 149.6 9.0 417.9 

P. Segona B 500 S, Control Normal 67.0  157.6 122.7 43.2 390.5 

Sota-Coberta B 500 S, Control Normal 77.4  198.1 143.3 12.7 431.5 

Coberta B 500 S, Control Normal 40.8  89.2 53.6 37.4 221.0 

Total Obra  262.5  626.8 469.2 102.3 1460.9 
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6.3.   Biguetes 
   

 
Grup de Plantes Nombre 1: Forjat Pati 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
SOSTRE DE BIGUETES PRETESADES 
CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè (Intereix: 70 cm - Gruix: 25+5 
cm) 
 

Tipus-Moment Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total 

16.03 3.15    1 3.15  
 3.30    1 3.30 

 3.40    1 3.40 

 3.50    1 3.50 

 3.65    1 3.65 

 3.75    1 3.75 

 3.85    1 3.85 

 4.00    1 4.00 

 4.10    1 4.10  32.70 m.l.

 Total sostre:  32.70 m.l.
   Total grup:  32.70 m.l.

 
 
 

Grup de Plantes Nombre 2: P. Primera 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
SOSTRE DE BIGUETES PRETESADES 
CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè (Intereix: 70 cm - Gruix: 25+5 
cm) 
 

Tipus-Moment Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total 

16.03 1.60    3 4.80  
 1.70    1 1.70 

 1.80    1 1.80 

 1.85    2 3.70 

 1.90    1 1.90 

 2.00    1 2.00 

 2.20    1 2.20 

 2.30    1 2.30 

 2.35    1 2.35 

 2.40    2 4.80 

 2.45    1 2.45 

 2.50    1 2.50 

 2.55    1 2.55 

 2.65    1 2.65 

 2.75    1 2.75 

 2.80    1 2.80 

 2.85    1 2.85 

 2.95    2 5.90 
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 3.00    1 3.00 

 3.10    1 3.10 

 3.15    2 6.30 

 3.25    1 3.25 

 3.35    2 6.70 

 4.25    2 8.50  82.85 m.l.

 Total sostre:  82.85 m.l.
   Total grup:  82.85 m.l.

 
 
 

Grup de Plantes Nombre 3: P. Segona 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
SOSTRE DE BIGUETES PRETESADES 
CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè (Intereix: 70 cm - Gruix: 25+5 
cm) 
 

Tipus-Moment Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total 

16.03 1.60    2 3.20  
 2.20    1 2.20 

 2.40    1 2.40 

 2.75    1 2.75 

 2.85    1 2.85 

 2.95    2 5.90 

 3.00    1 3.00 

 3.10    1 3.10 

 3.15    2 6.30 

 3.25    1 3.25 

 3.30    1 3.30 

 3.35    1 3.35  41.60 m.l. 

16.04 4.20    1 4.20   4.20 m.l. 

16.03 4.25    2 8.50   8.50 m.l. 

16.04 4.35 
4.50 
4.65 

   1 
   1 
   1 

4.35 
4.50 
4.65 

  
  

 13.50 m.l. 

16.05 4.80 
4.85 
5.00 

   1 
   1 
   1 

4.80 
4.85 
5.00 

 
 

 14.65 m.l. 
 Total sostre:  82.45 m.l.
   Total grup:  82.45 m.l.
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Grup de Plantes Nombre 4: Sota-Coberta 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
SOSTRE DE BIGUETES PRETESADES 
CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè (Intereix: 70 cm - Gruix: 25+5 
cm) 
 

Tipus-Moment Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total 

16.03 1.60    3 4.80  
 1.70    1 1.70 

 1.80    1 1.80 

 1.85    2 3.70 

 1.90    1 1.90 

 1.95    1 1.95 

 2.05    1 2.05 

 2.20    1 2.20 

 2.30    2 4.60 

 2.35    1 2.35 

 2.40    1 2.40 

 2.45    1 2.45 

 2.50    1 2.50 

 2.55    1 2.55 

 2.65    1 2.65 

 2.75    1 2.75 

 2.80    1 2.80 

 2.85    1 2.85 

 2.95    2 5.90 

 3.00    1 3.00 

 3.10    2 6.20 

 3.15    1 3.15 

 3.25    1 3.25 

 3.30    1 3.30 

 4.25    2 8.50  81.30 m.l.

 Total sostre:  81.30 m.l.
   Total grup:  81.30 m.l.

 
 
 

Grup de Plantes Nombre 5: Coberta 
Nombre Plantes Iguals: 1 

 
SOSTRE DE BIGUETES PRETESADES 
CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 30+5, Poliestirè (Intereix: 70 cm - Gruix: 25+5 
cm) 
 

Tipus-Moment Longitud(m.) Quantitat Subtotal Total 

16.03 3.05    1 3.05  
 3.15    1 3.15 

 3.30    1 3.30 

 3.40    1 3.40 

 3.55    1 3.55 

 3.70    1 3.70 
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 4.95    1 4.95 

 7.00    1 7.00 

 7.25    1 7.25 

 7.50    1 7.50 

 7.80    1 7.80 

 8.05    1 8.05  62.70 m.l. 

16.04 8.30 
8.55 

   1 
   1 

8.30 
8.55 

 
 16.85 m.l. 

 Total sostre:  79.55 m.l.
   Total grup:  79.55 m.l.
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6.4.  Revoltons 
 
 
 

Grup: P. Primera 

Tipus de sostre Superfície (m²) Nombre de revoltons (+ 5 %) 

CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè 59.27 356 

 
 

Grup: P. Segona 

Tipus de sostre Superfície (m²) Nombre de revoltons (+ 5 %) 

CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè 60.61 364 

 
 

Grup: Sota-Coberta 

Tipus de sostre Superfície (m²) Nombre de revoltons (+ 5 %) 

CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè 58.78 353 

 
 

Grup: Coberta 

Tipus de sostre Superfície (m²) Nombre de revoltons (+ 5 %) 

CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 30+5, Poliestirè 56.58 340 

 
 

Totals 

Tipus de sostre Superfície (m²) Nombre de revoltons (+ 5 %) 

CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 25+5, Poliestirè 178.66 1073 

CASTELO INTEREIX 70 BIGUETA TIPUS 16, 30+5, Poliestirè 56.58 340 
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1.  MEMÒRIA 
 
1.1  Antecedents 
 

1.1.1   Objecte de l'estudi de seguretat i salut laboral 

El present estudi de Seguretat i Salut en el Treball, es realitza per tal de donar compliment al Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997 i estableix, durant el període de 
construcció del full antecedent, les previsions pel que fa a prevenció de riscs d'accidents i malalties 
professionals, així com el derivats dels treballs d'arranjament, conservació, esbarjo i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà de referència obligada el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà de presentar abans de l'inici de 
l'obra, a l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat. 
 
 

1.1.2   Propietat. 

La parcel·la és de propietat privada, d’herència familiars, i són els que encarreguen la redacció del 
present Estudi de Seguretat i salut, com a promotor de les obres. 
 
 

1.1.3   Autor de l'estudi. 

El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Andreu Borderia Rabassa. 
 
 

1.1.4   Autors del projecte. 

Els autors dels projecte per a la construcció de un habitatge unifamiliar entre mitgeres és: Andreu Borderia 
Rabassa. 
 
 
 
1.2  Memòria informativa. 
 
 
1.2.1   Emplaçament. 
 
Es troba ubicat al C/ de la Verge, num. 16, CHIPRANA (Caspe – Saragossa). 
 
 
1.2.2  Ús i tipus de l’edificació. 
 
Les obres consisteixen en la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb planta semi 
soterrani, planta baixa,  dos plantes pis i planta sota - coberta. 
PLANTA SEMI SOTERRANI: Es destina exclusivament a aparcament privat, amb accés a través d’una 
escala de cargol al pati exterior de la planta baixa. 
PLANTA BAIXA. Es destina a la part del programa de l’habitatge que engloba els serveis generals d’una 
vivenda: la cuina,  un menjador i sala d’estar, i un bany. Aquesta dóna accés a la façana posterior que 
obre directament al pati - jardí privat que es troba enrasat amb la planta i que permet accedir, a través 
d’una escala de cargol coberta, a la planta semi soterrani. 
PLANTES PIS. Aixecades respecte el nivell de la parcel·la i accés. S’hi accedeix per un esglaonat o, 
alternativament, per un ascensor. Encabeix la part privada del programa de l’habitatge: 5 habitacions, un 
estudi, dos banys i un balcó cobert des del que s’accedeix a la façana principal. Una escala interior ens 
porta a la: 
PLANTA SOTA - COBERTA. On es completa el programa de l’habitatge amb una zona de safareig i 
planxat, i una terrassa descoberta on s’accedeix a la façana posterior. 
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1.2.4  Termini d’execució de la obres. 
 
El termini d'execució de l'obra està programat amb una duració inicial de 12 mesos. 
 
 
1.2.5  Número aproximat de treballadors. 
 
El núm. de treballadors simultanis s'estima que serà d’ uns 9 operaris 
 
 
1.2.6  Morfologia i condicionants del solar. 
 
1.2.6.1   Accés al Solar 
S’agafaran 1.5 metres d’espai públic en tot el llarg de la façana del carrer de la Verge per a col·locar la 
tanca de delimitació de l’obra, que romandrà col·locada durant tota l’execució de l’obra. La grua es trobarà 
ubicada en el mateix emplaçament, aprofitant el fossat d’ascensor, durant l’execució de l’obra . S’ubicaran 
dos accessos a l’obra, un accés de personal al C/ de la Verge i un accés de personal i vehicles per la part 
posterior. Els aplecs de materials es col·locaran a la part posterior de l’habitatge, en una zona morta dels 
recorreguts de l’obra a la vista del gruista. 
 

1.2.6.2   Instal·lacions aèries i subterrànies. 

S’han realitzat les pertinents consultes als organismes oficials i a les companyies de serveis públics i 
s’han constatat  l’existència de línies d’energia elèctrica, així com de conductes d’aigua potable. Els 
treballs s’executaran manualment i amb la xarxa descarregada en cas d’haver d’interferir o desviar la 
instal·lació soterrada, així com amb les distàncies necessàries en el cas d’instal·lacions aèries. 
 

1.2.6.3   Subministrat d’energia elèctrica. 

Prèvia consulta amb la companyia elèctrica i amb el permís adequat, s’agafarà de la xarxa l’escomesa 
general de l’obra, realitzant la companyia les instal·lacions des de les quals es procedirà a muntar la 
instal·lació interna de l’obra. 
 
 

1.2.6.4   Subministrat d’aigua potable. 

Es realitzaran les oportunes gestions davant la companyia subministradora d’aigua per la connexió a la 
canalització més pròxima, amb la col·locació del comptador de subministrat. 
 
 

1.2.6.5   Xarxa de clavegueres. 

Es realitzarà la sol·licitud per la connexió a la xarxa de clavegueres municipal, existent en les proximitats 
del solar a construir. 
 
 
 
1.3  Descripció i Execució de l’obra. 
 

1.3.1  Moviment de terres. 

Es farà un buidat del solar i es preveurà en tot moment la senyalització de la maquinària que treballa, 
preveient les corresponents mesures de seguretat. Els enquadrats de pous i rases es faran a mà. 
El trasllat del producte de l'excavació es farà amb vehicles de rodes pneumàtiques de diferent cubicatge 
dins del mateix solar, reomplint la part posterior del solar i deixar-lo a nivell de vorera. 
Desprès de pluges o gelades, en cas de que el obra es paralitzi, es revisaran les excavacions per detectar 
riscs de esllavissament. 
 

1.3.2  Fonaments. 

Els fonaments es realitzaran a base de llosa de fonamentació de 30cm d’espessor i fossat d’ascensor. 
 
Es prendran les mesures corresponents durant els treballs de manipulació de ferralla. Es revisaran les 
estrebades i els encofrats abans de començar a formigonar i s’instal·laran passarel·les d’un mínim de 
60cms per a facilitar la mobilitat dels treballadors sobre les superfícies a formigonar. 
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Es col·locaran topalls de seguretat per als camions que han d’aproximar-se a talussos per a realitzar 
operacions de càrrega i descàrrega. Es mantindran les distàncies mínimes de separació al cantell del 
talús per a circulació de persones i vehicles lleugers i pesats. 
 
 

1.3.3  Estructura. 

Serà de formigó, a base de pilars i jàsseres de formigó armat que rebran els elements resistents del 
sostre unidireccional realitzat in situ i revoltons ceràmics amb la corresponent xapa de compressió. 
 
El formigonat del sostre es farà amb l’ajut d’una grua torre, situada al fossat de l’ascensor, que servirà 
també pel transport de les armadures i dels cassetons (DETALL 4 i 5). 
 
Abans de formigonar la planta primera, es deixaran previstos els punts d’ancoratge dels pals de les 
xarxes, així com els suports (un cada metre) per al lligat i subjecció de la xarxa al front de cada forjat. 
 
Es col·locaran bastides a plants baixa per tal d’evitar la caiguda d’objectes en els accessos, 
convenientment senyalitzats, donat que no es situarà una marquesina perimetral. 
 
El muntatge dels ancoratges (forques) es farà amb l’ajut de la grua torre, i els treballadors estaran 
subjectes mitjançant cinturons de seguretat (DETALL -9). 
 
També es col·locaran baranes de protecció quan estiguin realitzades les rampes d’escala, així com 
l’esglaonat d’un metre d’amplada, per poder accedir a les plantes superiors. Mentre no es pugui accedir 
per les rampes, la comunicació vertical es realitzarà amb escales de mà  
(DETALL -3). 
 
Tal i com es vagin pujant els forjats, es pujaran les xarxes als forjats superiors col·locant provisionalment 
tot un seguit de tanques perimetrals d’acord amb els plànols de proteccions d’estructura acabada a les 
plantes inferiors (DETALL -6). 
 
Acabada l’estructura es trauran els pescants de les xarxes i es deixarà preparada per fer els tancaments. 
 

1.3.4  Tancaments exteriors. 

El tipus de tancament que s'utilitzarà serà de façana ventilada amb tancament interior de doble aplacat de 
Pladur, aïllament projectat de poliestirè expandit a la cara interior i acabat a base de panells prefabricats 
tipus TRESPA amb subestructura d’acer galvanitzat. 
 
La provisió de material es realitzarà entre els elements resistents estructurals i  a una distància superior a 
1.5m de l’extrem del forjat. 
 
L’aixecament de les parets es farà mitjançant la utilització de bastides de peu,  d’acord amb les 
especificacions del plec de condicions, tan amb protecció col·lectiva com individual (cinturons, casc, 
etc.).(DETALL -10). 
 
Durant aquesta fase, s’aniran desmuntant les tanques de protecció existents un cop és disposi de la 
bastida exterior que impedeixi la caiguda a diferent nivell. 
 

1.3.5  Coberta. 

La coberta a realitzar serà de dues tipologies: 
 

• Coberta inclinada sobre forjat unidireccional, amb les corresponents làmines separadores i de 
impermeabilització, aïllament tèrmic i acabat de teula ceràmica. 

 
• Coberta plana invertida amb capa de pendents,làmina separadora, impermeabilització, làmina 

separadora, aïllant tèrmic,làmina anti-punxonament, xapa de compressió (gruix variable) i acabat 
amb paviment antilliscant. 

 
Per fer aquesta obra es farà servir la xarxa exterior, utilitzada per executar l’estructura i en punts, on la 
col·locació d’aquesta no sigui viable, es procedirà al muntatge d’una bastida recolzada a terra i ancorada 
a l’estructura existent, amb una barana de protecció perimetral. 
 
La realització de la coberta, comporta un treball d’alt risc, essent necessari extremar les mesures de 
seguretat per fer-la. 
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En les zones de dificultat per donar una protecció adequada, s’utilitzaran les proteccions personals com 
són els cinturons de seguretat, etc. Anclats a les proteccions previstes per a tal fi en la coberta d’acord 
amb els plànols corresponents.(DETALL -10). 
 

1.3.6  Acabats. 

S’utilitzaran les proteccions col·lectives, com poden ésser bastides recolzades a terra, que s’aniran 
desmuntant tal com es baixin les plantes acabades. 
 
Els paviments seran a base de peces de gres porcel·lànic o parquet natural en zones interiors i gres per a 
exteriors en zones exteriors de la vivenda.  
 
S’utilitzaran per fer el revestiments interiors, bastides amb una alçada màxima de 1,5 m., amb una 
plataforma  metàl·lica o de 3 taulons ajuntats i enganxats entre ells (60 cms), nets de qualsevol clau, ni 
d’obstacle per tal de que no es puguin produir caigudes. 
 

1.3.7  Fusteria. 

Serà a base de fusta (interior) i d’alumini lacat (exterior).  
 

1.3.8  Instal·lacions. 

1.3.8.1    Sanejament, ventilacions i extracció de fums. 
 
La xarxa de sanejament i evacuació d’aigües residual es preveu amb conductes de PVC, de diàmetre 
especificat en el corresponent projecte d’execució, aquesta xarxa anirà connectada a la xarxa de 
sanejament públic mitjançant interposició d’una troneta sifònica. 
 
Es preveu la ventilació de totes les cambres de bany mitjançant shunts de ventilació, així mateix  la cuina 
disposarà de xemeneia per a l’extracció de fums de la campana. 
 
1.3.8.2   Fontaneria. 
 
Es farà tota la instal·lació mitjançant tubs segons es detalla en la memòria descriptiva del projecte. 
 
Es pujarà un muntant per planta, per un conducte habilitat per el pas de les tuberies, amb una presa per 
planta. 
 
1.3.8.3    Electricitat. 
 
Els circuits es canalitzaran amb tub collats, i els endolls estaran protegits amb la presa de terra 
corresponent. 
 
Es pujarà un muntant per planta, per un conducte habilitat per el pas dels cables, amb una caixa de 
derivació per planta. 
 
Per realitzar els treballs d’aquesta fase s’utilitzaran escales de tisora. Per la fixació de puntes, cargols i 
claus s’utilitzarà la pistola clavadora.  
 
Pel subministrament de l’energia als operaris, el conducte elèctric estarà protegit del pas de maquinària i 
persones en previsió de no produir a la coberta aïllant dels cables qualsevol trencada o desgast. 
Preferentment es faran amb instal·lacions aèries, bo i respectant les distàncies mínimes per a la circulació 
de maquinària dins l’obra. 
  
Està prohibida l’ utilització directa de les terminals dels cables com a endolls, utilitzant aparells 
correctament aïllats. 
Les preses de corrent, connexions, etc., per a màquines estaran protegides de cops i xafades. 
 
Es vigilarà de que les persones alienes a l’obra  que s’està executant puguin donar corrent a les 
instal·lacions elèctriques amb el que s’està operant. Per això, s’avisarà d’aquesta circumstància a la 
persona encarregada de l’obra o instal·lació, col·locant un cartell de senyalització i avís a l’entrada de la 
mateixa. Durant l’execució de l’obra, es disposarà d’una instal·lació provisional d’obra en cada zona de 
treball amb les proteccions pertinents segons RBT. 
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1.3.8.4   Altres instal·lacions. 
 
Segons el projecte, aquestes són les de: TV, preinstal.lació telèfons, … segons la memòria del projecte. 
 
 
1.4   Instal·lacions provisionals d’obra 
 
Els vestuaris i els serveis s’ubicaran en la part posterior de l’habitatge. El seu emplaçament està detallat al 
plànol d’emplaçament general 
 
En funció del nombre d’operaris que puguin coincidir a l’obra, determinarem la superfície i els elements 
necessaris per a aquestes instal·lacions. En el nostre cas la major presència de personal simultani s’ha 
considerat amb 9 treballadors. 

 
Bany:  

1 Wàter 
1 Dutxa 
1 Lavabo 
1 Espill de 40 per 50 cm 
1 Acumulador d’aigua calenta 
Elements auxiliars necessaris: tovalloles, sabó, aigua calenta a les dutxes, etc. 

Vestuaris: 
10 Taquilles 
Bancs i cadires, penja-robes. 
 

 
 
1.5   Formació i medicina preventiva 
 
• S’implantarà  formació en matèria de seguretat en el treball, al personal de l’obra. 
• Tota persona que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, al qual serà repetit  en el període d’un any. 
 
 
 
1.6   Prevenció de risc de danys a tercers 
 
Es consideraran els següents mitjans per cobrir el risc de les persones alienes a l’obra, i que transitin per 
les immediacions de la mateixa: 
 
• Muntatge d’una tanca de 2 metres d’alçada, incloent les portes d’accés de les persones, formada per 
elements prefabricats separant la zona de l’obra, de la zona de trànsit exterior. 
• Si fos necessari ocupar part de la vorera per replegar el material de l’obra, i mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà trànsit de vianants i vehicles amb les proteccions a base de tanques 
metàl·liques de separació d’àrees de càrrega i descàrrega. 
• S’instal·laran les respectives senyals d’avís de situació de perill i preferència de pas de circulació de 
vehicles. 
 
 
 
1.7    Senyalització: 
 
En l’obra s’utilitzaran les senyalitzacions homologades d’obligatorietat, informació i prohibició. L’anagrama 
està representat en els detalls de seguretat del present estudi de seguretat. El número i la localització 
queden indicats en l’estat d’amidaments i plànols corresponents. 
Així doncs, en un lloc de fàcil visió (en un parament de l’oficina d’obra, per exemple), es disposarà un 
taulell de seguretat cobert amb plàstic transparent el qual haurà de complir els següents requisits: 
 
 
1.7.1   Taulell de seguretat 
 
Taulell de PVC de color verd, amb lletres i vora blanca, proveït amb 8 anelles metàl·liques per la seva 
fixació. Donada la seva flexibilitat s’endossarà a un suport adequat i també els avisos protegits amb 
plàstic és fixaran al taulell amb cinta adhesiva. 
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El taulell s’utilitzarà exclusivament per temes referits a la Seguretat i salut dirigits al personal del 
contractista principal i al personal  subcontractat. En el taulell mai no hi pot mancar: 
• Copia de l’Avis Previ 
• Nomenament del Coordinador de Seguretat 
• Nomenament del comitè-comissió de S. e H. 
• Acta del comitè-comissió de S. e H. mensual. 
• Instruccions per assistència d'accidentats  
• Avisos de seguretat (s'adjunten models orientatius). 
• Emplaçament i telèfon dels diferents centres mèdics, per poder traslladar els accidentats, 
bombers i ambulàncies. 
 
 
1.8    Avis  
 
Per tal d’atènyer una eficaç protecció en les matèries relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball, 
es comunica a tot el personal al servei de l’empresa, l’obligació d’observar en el seu treball les mesures 
legals i reglamentàries vigents. El que es pretén, doncs, és acomplir fidelment els preceptes continguts en 
l’Ordre General de Seguretat i Higiene, i en la de la construcció, com també les ordres i instruccions que a 
tal efecte, hagin fet, els seus superiors. De la mateixa manera tot treballador ha d’avisar, amb la mateixa 
diligència, al seu amo, d’accidents, riscs o anomalies que es poden observar en les instal·lacions, 
maquinària o eines. 
 
Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislació, si fos necessari l’empresa podrà sancionar els 
treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat donades pels seus superiors o infringeixin les 
disposicions vigents contingudes en les normes d’aplicació general o específica. 
 
1.9.1   A empreses subcontractades i a el seu personal 
 
1.9.1.1 Avis 
 
Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, així com a la mà d’obra que empra en el lloc 
de treball, l’obligació que han de complir i fer COMPLIR TOTES LES NORMES VIGENTS, EN ORDRE A 
UNA EFICAÇ PREVENCIÓ DELS RISCS, derivats del treball. A tal efecte, s’haurà de proveir a tot el 
personal de les mesures de protecció individual i/o col·lectives que es requereixin, la Direcció de 
l’empresa es reserva el dret que li permet sancionar o penalitzar en el cas que es produeixi 
d’incompliment de les normes de Seguretat i Salut. 
L’empresa col·laborarà amb les empreses subcontractades en la vigilància i la prevenció del risc 
d’accidents. 
 
 
Saragossa, Maig de 2009 
 
 
 
 
 
Andreu Borderia Rabassa. 
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RISC EXTERIOR I MESURES DE PREVENCIÓ 
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RISC EXTERIOR I MESURES DE PREVENCIÓ 
 

Moviment De Terres 
 
1. Introducció. 
  

1.1 Definició: 

 És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
   

1.3 Observacions generals: 

 L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, 
per aquest motiu s’ha de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots 
els recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat 
s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària 
per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’execució Material de l’obra amb 
els mínims riscos d’accidents possibles. 
 
 

Buidats 
 
1. Definició i  descripció. 
 

1.1 Definició : 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sobre del nivell d’esplanació o de la rasant 
del terra. 
 
 

1.2 Descripció : 

Un cop s’hagi realitzat la neteja o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del buidat  
Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà necessari:  
� Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació. 
� Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 
� Conductors de camions  o “dúmpers” pel transport de terres. 
� Senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, 
és a dir : 
� Excavadores. 
� Camions o “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s’iniciarà una vegada replantejat el solar : 
- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l’accés 
dels  carrers. 
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- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
 
 
2. Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en 
el seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        BAIXA MOLT GREU MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA GREU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.       ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del ”dúmper” i del martell rompedor i risc degut al nivell de soroll. 
 
 
 
3. Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
• S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles 

desperfectes. 
• S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal 

d’obra i de les oficines. 
• S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de 

maquinària de moviment de terres. 
• S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos 

i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si 
encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

 
PROCÉS 

 
• El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible. 

• Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si 
aquestes progressen. 
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• En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel 
comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

• En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que 
puguin  provocar una certa inestabilitat. 

• Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  
corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el 
seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  

• S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
• En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i 

amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions 
de rendiment i seguretat. 

• S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius 
de la pendent de la rampa.  

• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de 
camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

• Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
• El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
• En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin 

desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de 
seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància 
recomanada esdevé de  5 metres). 

• L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida 
metàl·lica tubular modular. 

• El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 

• En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 
immediatament, l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de 
socabament de les fonamentacions veïnes. 

• És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
• En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana 

de seguretat de 90 cm. 
• És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
• S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 

quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 

que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
• Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 

d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
• El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
• De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 

esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
   

- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Retroexcavadora 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent 
als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
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• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de 
la barana  serà de 100 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm 
d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 100 cm. d’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en 

aquesta activitat : 
 

- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

   
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada  en  aquesta activitat :  
 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita 

cilindrada). 
  
• Treballs auxiliars (operaris)  : 
 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 

Rases i Pous 
 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
  
Rasa:  Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou:  Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
 
1.2 Descripció : 
   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
No existeix  nivell freàtic en la zona, per tan no es necessari actuar en aquest cas. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar 
segons les característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
 

- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
- Operaris pels treballs d’estretament. 
- Conductors de camions o “dúmper” pel transportament  de terres. 

 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir : 
 

- Màquines excavadores. 
- Camions o “dúmper”. 

  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
 

- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, 

ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
 
 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en 
el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions del ”dúmper”  i del martell rompedor i risc causat pel  nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
 
 
3.  Norma de Seguretat. 
 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 
Si encara no fos així, es construirien .. 
 
 

PROCÉS 

Rases 
 
• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  
amb  la corresponent experiència. 

• No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a 
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 
d’aigües superficials. 

• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements 
de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de 
conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 
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• En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de 
tenir utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part 
inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, 
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de 
protegir la rasa amb un capcer. 

• L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que 
estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els 
seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on 
podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions 
precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu 
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en 
perfecte estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com 
a mínim. 

• L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran 
a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les 
excavacions corresponents. 

• No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 

tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 

cm. el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una 

provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es 
reservaran per  l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o 
puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o 
estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  
prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb 
l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies 
abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha 
tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant 
l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, 
només es permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

•  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el 
cinturó de seguretat convenientment lligat. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 
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Pous 
 
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com 

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat en la mesura del possible.   

• S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància 
entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de 
ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

• Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, 

en la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i 

els entorns del pou. 
• Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment 

il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     

d’una balda  de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 

perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  
risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  
lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan 
aquest es trobi al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de 
manera que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de 
manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou 
un plint de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada 
jornada. 

j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de 
la seva capacitat. 

k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 

canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es 

realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en 
cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 

• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, 
per la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en 
terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  

evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en 

bon estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha 

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
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• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 
amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls on sigui precís. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 
• Escales de mà 
• Camions i dúmpers de gran tonatge 
• Retroexcavadora  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat : 
 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
 
5.  Relació d’equips de Protecció Individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
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• Treball en rases i pous (operaris): 
 

- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 

Fonaments 
 
 
 1. Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en 
funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 
 
1.2 Tipus de fonamentació: 
  
Es classifiquen en dues famílies: 
 

- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 

  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 
 

- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 

 
En els fonaments profunds considerem: 
 

- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 

 
 
1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació i la seva fabricació in situ 
(ferrallat, formigonat). Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements 
que componen la fonamentació. 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
• Una programació (planificació i coordinació) de les diferents sub - activitats que componen la 

construcció de la fonamentació. 
• Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els 

camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per 

al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i 
benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
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Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb 
els mínims riscos d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 
com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.  
 
 
 

Lloses 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Lloses de formigó armat, amb un gruix mínim de 60cm i que es desenvolupen en tota la superfície de la 
planta,  i que s’encarrega de repartir les càrregues sobre el terreny . 
 
1.2 Descripció: 
 
Les lloses es construeixen, bàsicament, realitzant  un buidat de la zona on es troba ubicada, i un cop 
anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques 
que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
  
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
 

- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al  bombeig del formigó. 
- gruistes. 

  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 
 

- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil,  ”dúmper” de petita cilindrada per al 
transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 

- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 
 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.- Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    MÈDIA LLEU BAIX 

 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
 
  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de 
formigó “cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
  (28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 
 

3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar 

adequadament. 
• Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 

- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes 

de cimentació. 
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 

 
Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes 
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   
 
PROCÉS 
  
• El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, 

així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat a la mesura del possible. 

• S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
• S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin 

protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
• Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
• S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les 

àrees de treball. 
• Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, 

en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com 

formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor 
diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió.  

• Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després 
del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

• Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa 
Tensió. 

• En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus 
drets, convenientment ancorades. 

• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos 
i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 
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• S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de 
les aigües. 

• Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de 
neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

• Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de 
casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i 
cinturó portaeines. 

• Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya 
alta L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
 

- Escales de mà 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Retroexcavadora 
- Planta de formigó 
- Serra circular 
- Armadura 
- Grúes i aparells elevadors 

   
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per tanques 

tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90cm d’alçària.  
 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 

- Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 

 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 

 
• Treball amb armadures (operaris)  : 

 
-  Cascos. 
-  Botes de seguretat. 
-  Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
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-  Granota de treball. 
-  Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 
• Treball de formigonat : 

 
-  Cascos. 
-  Botes de seguretat de canya alta. 
-  Guants de neoprè. 
-  Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Contenció 
 
1. Introducció 
 
1.1 Definició:  
 
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o 
anul·lant les empentes horitzontals. 
 
1.2 Tipus de cimentació: 
 
Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 
 
• Naturals: 

- Talús. 
 

• Artificials: 
- murs de sosteniment.  
- murs pantalla. 

 
1.3 Observacions generals: 
 
• L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal  manera que en la 

seva part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’ inclinació del terreny segons 
els paràmetres geotècnics d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 

• El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la 
contenció del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur 
de sosteniment està constituït, bàsicament, per dos elements: 

 
- La fonamentació superficial. 
- El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del  

formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres en el 
seu extradós, anul·lant les empentes horitzontals. 

 
• El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, 

necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran 
de seguir els passos següents: 

 
- construcció del muret guia. 
- perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
- col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 
- col·locació d’armadures. 
- Abocada del formigó als plafons. 
- extracció d’encofrats de juntes. 
- demolició de caps de plafons. 
- execució de la biga de lligat de plafons. 
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• Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de  programar i 
organitzar el tall d’obra, adequadament. 

 
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 
com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 

Murs de Contenció 
 
1.  Definició i  descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per sostenir 
relleus drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 
 
1.2 Descripció: 
 
• Construcció de capçal: 

 
- Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur. 
- S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny. 
- Es col·locaran les armadures. 
- Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera. 

  
•  Construcció del mur: 

 
- Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la  superficial. 
- Es  col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.  
- Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat. 
- Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat. 
- Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució. 
- Es continuaran regant les superfícies del mur. 

  
• Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

 
- Encofradors. 
- Ferrallistes. 
- Operaris d’abocada i vibrat del formigó. 
- Conductors de formigonera. 
- Operaries per al bombeig del formigó. 
- Conductors de grues. 

 
• També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de 

sosteniment: 
 

- Maquinària: camió formigonera, grua, “dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, 
maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 

- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta 
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avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar  i reduir els 
citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
  

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.     CRÍTIC ALTA MOLT GREU 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                      MÈDIA LLEU BAIX 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA GREU BAIX 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                         BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        MÈDIA GREU MEDI 
 9.-Cops amb objectes o eines.                     MÈDIA LLEU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.     BAIXA MOLT GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.         MÈDIA GREU MEDI 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (3)      Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc  degut al bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (16)    Risc específic causat per serveis afectats 
  (28)    Risc causat per vibracions del ”dúmper”. 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
   
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
   
• La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%. 
• El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà adequadament. 
• L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als 

camins de circulació de la maquinària. 
• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls 

de la bastida tubular. 
• En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es 

col·locaran baranes de seguretat. 
• Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà d’ 

assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució  de l'obra restant. 

 
 
PROCÉS   
   
• El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos 

específics, així com  l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

• L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en les 
seves maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa. 

• L’abocada de les terres sobre el “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un capatàs o per un 
encarregat. 

• Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i abans 
d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona. 

• El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, 
convenientment eslingada i guiada. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• L’operari que realitzi  l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  



26 

 

• Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

• El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada. 
• El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat. 
• Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un operari 

al  mateix motlle. 
• En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat evitant 

així la bolcada. 
• Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta tasca 

l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid 
(desencofrant). 

• L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de 
treball i botes de seguretat de cuir. 

• En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que 
tingui la precaució d'emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 

•  Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a 
cap del mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre 
s'haurà  d'instal·lar  la corresponent barana de seguretat. 

• L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
• O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es 

mantingui aproximadament horitzontal. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per  l'encofrat, per realitzar 

aquesta col·locació, s'utilitzaran escales o bastides. 
• L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle. 
• L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 
• El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble aïllament. 
• Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats 

d'acord amb  les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
• S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que l'operari 

els desenganxa mitjançant tascons o altres eines. 
• És prohibit de desencofrar amb la grua. 
• Els motlles es retiraran i es netejaran per  mantenir l'obra endreçada i neta. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta 
activitat. 
 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 
- Planta de formigó 
- Bombatge de formigó 
- Serra circular 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la 

barana  serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5cm de gruix i 10cm d'alçada. 
Els muntants hauran d' estar situats a 2,5m entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
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• Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal de la pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es disposa a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat :  
 

- Senyal d'advertència de càrrega sospesa .  
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d' ensopegada. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà en l'obra tot 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l' empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
• Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 

 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
• Treball  amb encofrats (encofradors): 

 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 

 
• Treball  amb armadures (armadors): 

 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 

 
• Treballs de formigonada i vibrat:    

 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Estructures 
 
1.  Introducció. 
 
1.1 Definició: 
 
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 
 
1.2  Tipus d’estructura: 
 
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 
 
• Estructures de formigó armat in situ :  

 
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 

 
• Estructures metàl·liques:   

 
- amb xarxes especials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

 
1.3  Observacions generals: 
 
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 
 

- Verticals: pilars o murs de càrrega. 
- Horitzontals: forjats. 
- Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 
 
• Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva 

accessibilitat i seguretat. 
• Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 

apropiada (tonelatge, alçada sota ganxo i abast màxim). 
  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de 
l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les 
zones d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 
com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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Estructures de Formigó Armat In Situ 
 
1.  Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 
resistent i  de suport de l’edifici. 
 
1.2 Descripció: 
 
Construcció del forjat: 
 

- Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 
- Col·locació de puntals, sotaponts. 
- Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  
- Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 
- Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 
- Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  
- Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 

palatinant. 
  
Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 

- encofradors. 
- ferrallistes. 
- operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al bombeig del formigó. 
- operadors de grua. 

  
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura : 
 

- Maquinària:  camió formigonera, grua, ”dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, si calgués, 
maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars com ara: 
puntals, sotaponts, taulers, etc. 

- Eines manuals. 
- Instal·lació elèctrica provisional.  
- Instal·lació d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                     ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 
 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                      MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                          ALTA LLEU MEDI 
 7.- Cops contra objectes immòbils.                             ALTA LLEU MEDI 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 
10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 
13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives     MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (28)    Risc causat per vibracions del ”dúmper”. 
 
 
3.  Normes de Seguretat. 

 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls 

de bastida tubular. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja 

es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant.  

 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés 
de  construcció de l’estructura : 

 
Planta en construcció del forjat. 
 
• Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  

xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant 
anella segons les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar 
realitzar la seva execució  prenent com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15cm. Posat que 
se subjectés l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior 
al cantell del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15cm. de la 
vorera del forjat. 

 
•  La separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma 

que cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en 
ella. Per aquest  motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements 
d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les 
cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en esquadra perpendiculars a la 
façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al perímetre 
adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades 
per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que 
s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint. 
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• En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la 
plataforma. 

 
A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 
 
• El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc 

de caiguda al buit. 
 
Altres plantes  fins al tancament. 
 
• En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es 

procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés). 
• A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el 

seu perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  
muntants de subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5m. Per a 
aquests muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder 
operativizar al màxim l’anterior protecció que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es 
realitzi l’elevació de materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la 
finalitat de disminuir el nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible 
a executar els tancaments definitius. 

• Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa 
que demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior 
de dita xarxa, tenint present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub 
s’hauran d’instal·lar muntants tipus guardacossos. 

• També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 
30x30x1 i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
protecció format per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular 
estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 
NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de 
reunir les següents condicions bàsiques: 
 

- hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 
- el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de 

la bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la 
distància entre forjats. 

- la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de 
buits entre la bastida  i el perímetre del forjat. 

 
Protecció de buits horitzontals. 
 
• S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats 

en ordre de preferència: 
• Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en 

l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors 
es protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

• Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

• Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar 
la barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de 
muntant. 

• Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub 
quadrat al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà 
subjectat per guardacossos a  cada 2,5 m. 

 
Murs de formigó armat 
 
• En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants. S’ha de considerar : 
 

- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a 
punta del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d’ample i  s’haurà d'instal·lar en  
el seu perímetre la corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 
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- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin 
les zones de treball. 

- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a 
bastides tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 

- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la 
il·luminació de la zona de treball i  el seu accés. 

 
• Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball 

l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la 
col·locació de l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i 
aplomar sinó que s’haurà d’estintolar per  evitar la bolcada deguda al vent. 

• Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

• El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 
• Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 

operari. 
• En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir 

present   emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
• En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta 

tasca s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides. 
• L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 
• L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió 

hidrostàtica del formigó fresc. 
 
Altres consideracions 
 
• En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran 

de col·locar unes plataformes de circulació de 60cm d’ample, com a mínim. 
• En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de 

manera exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta 
finalitat. 

• El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 
braços. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants 
de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

• No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
• L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, 

guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat 

sobre una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana 
de seguretat. 

• Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una 
bastida tubular. 

• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
• Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les 

instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
• El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de 

treball i botes de cuir. 
• És prohibit de desencofrar amb la grua. 
• Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 
• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 

curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels 
respectius magnetotèrmics. 

 
ELEMENTSC AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
 

- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Planta de formigó 
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- Serra circular 
- Armadura 
- Grues i aparells elevadors 
- Passarel·les 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
  
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de 

la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. 
Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 
constituït per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que 
es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella 

segons les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució 
prenent com a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb 
anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat 
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La 
separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 
metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral 
ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim. 

• Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La 
xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a 
màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a 
mínim. La xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, 
separades 20 cm i empotrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà 
agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot 
plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada 
de 6 metres com a màxim. 

• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d'ample.  
• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat: 
  

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.  Relació d’Equips de Protecció Individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment pels ”dúmpers” de petita cilindrada). 

  
• Treballs  amb encofrats(encofradors): 
 

- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 

 
• Treballs  amb armadures(armadors): 
 

- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 

  
• Treballs de formigonat i vibrat: 
 

- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
 
 
 

Coberta 
 
1.  Introducció 

 

1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 
  
1.2 Tipus de cobertes: 
 
Cobertes planes: 
 

- trepitjables. 
- no trepitjables. 

 
Cobertes inclinades: 
 

- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 
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1.3 Observacions generals: 
 
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per 
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat 
es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal 
iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar 
fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el 
forjat de la coberta una Grueta que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació 
de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada 
moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 

Coberta Plana 
 
1.  Introducció 
 
1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina 
totalment impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  
 
1.2 Descripció: 
   
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha 
estat construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són : 
 

- la formació dels pendents. 
- aïllament i impermeabilització. 
- L'acabat. 

 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb 
envanet de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de 
formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 
 

- Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 
- Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 
- O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 

 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., 
si ha de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 
 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes 
planes : 
 

- Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets 
laterals, sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 

- Coberta convencional: 
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- Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara 
superior de la làmina impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 

 
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 
 

- Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 
- Operaris per al bombeig del formigó. 
- Operadors de grua. 
- Paletes. 

 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de 
l’estructura : 
 

- Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar,  bomba de formigó, etc. 

- Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                       ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 
 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 
15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 
28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15 - 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
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3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 
 
• El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 

s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la 
cota més alta de la coberta. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà 
d’assegurar que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució de l’obra restant.  

 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que 
sigui  possible. 

• S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell 
durant la construcció de la coberta: 

 
Protecció dels buits perimetrals 
 
• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, 

l’ampit perimetral. 
• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la 

coberta les corresponents baranes de seguretat. 
• Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 

mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per 
a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una 
bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de 
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre 
de la coberta. 

 
Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 
continuació: 
 
• Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del 

mateix forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es 
protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

• Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a 
la mateixa. 

• Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment 
lligat o encintat al corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir 
del risc de caiguda d’objectes i persones. 

• En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es 
treballarà a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de 
respectar aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per 
aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar 
que rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran 
de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

• Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a 
l’ombra, evitant la seva exposició al sol. 

• L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar. 
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• El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el 
cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

• S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada 
de 60cms . 

• Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per 
realitzar els petits ajusts. 

• Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en 
aquesta zona hi haurà un extintor de pols química seca. 

• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 
• S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 
• L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit 

d’omplir les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 
• Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o 

el cos. 
• La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues 

puntuals sobre el forjat. 
• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són 

enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir 
els paquets per a la seva posterior evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

 
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics.  
 
NOUS ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 
 
Grues i aparells elevadors 
Transpalet manual: carretó manual 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
 
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, 
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o 
una fusta  convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 
cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que 
es clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la 
mateixa.  

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 
  
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada  en  aquesta activitat :  
 

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
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- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

  
• Treballs  amb formigonat: 
 

-  Cascos de seguretat de goma de canya lata. 
-  Botes de seguretat. 
-  Guants de neoprè. 
-  Granota de treball. 

 
• Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
 

- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
• Pel ram de paleta: 
 

- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Cobertes Inclinades 
 
1.  Definició i Descripció 

 

1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb 
una pendent superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  
  
 1.2 Descripció : 
 
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 
 

- un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 
- un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. 

sustentats per envanets de sostremort ,cerres, etc. 
- un entramat de llistons de fusta. 

 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 
 

- la pendent. 
- la forma de la peça bàsica. 
- la fixació. 
- la permeabilitat. 

 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes 
inclinades: 
 

- Teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha 
de tenir poca pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb 
morter, requereix pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem 
fixacions metàl·liques, es poden augmentar les pendents i disminuir així  l’encobriment. 

- Pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes 
geomètriques adequades, per aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no 
inferior al 50%. 

- Sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables 
que permeten gran variabilitat de pendents.  

- Galvanitzades, aleacions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que 
són totalment impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una 
variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 
 

- Gruistes. 
- Paletes. 

  
També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ 
estructura: 
 

- Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, i “dúmper” per al transport auxiliar, etc.  
- Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.               ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                      BAIXA LLEU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                     BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 
 
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 
s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota 
més alta de la coberta. 
 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  
 
PROCÉS 
 
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant 
la construcció de la coberta : 
 
Protecció dels buits perimetrals. 
 
• En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, 

l’ampit perimetral. 
• Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la 

coberta les corresponents baranes de seguretat. 
• En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 

mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per 
a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 

• També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

• O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la 
col·locació d’una bastida de façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat 
d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa 
bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la 
seva amplada complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota 
del perímetre de la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les  escales de la 
bastida. 

 
 



42 

 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a 
continuació: 
 

- Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució 
del mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits 
es protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és 
clavetejarà a la mateixa. 

 
• Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 

Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment 
lligats o encintats en el corresponent palet. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es 
retiraran els materials i les eines que pugin desprendre’s. 

• Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es 
treballarà en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de 
respectar aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per 
aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

• L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala 1 metre l’alçada a guardar. 

• La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant 
passarel·les de 60 cm. d’amplària. 

• Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  
realitzar els petits ajusts. 

• Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets 
d’utilització immediata. 

• Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 
• L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors 

subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
• Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà 

de tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 
• Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar 

que rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  
manipulació. 

• Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en 
aquesta zona també hi haurà un extintor de pols química seca. 

• Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 
• Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de 

segellament.   
• S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 
• El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són 

enviades  pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

• A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir 
els paquets per a la seva posterior evacuació. 

• Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de 
cuiro, granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

• El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts 
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 
 

- Grues i aparells elevadors 
- Formigonera pastera 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
  

- Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes 
a un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta 
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  distància màxima. 

- Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests 
es clavaran a ella. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 

cm. de gruix i 20 cm. d'ample. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 

   
• Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

  
•  Pels treballs del ram de paleta : 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
 
 
 

Tancaments Exteriors 
 
1. Definició i Descripció 
 
1.1 Definició: 
 
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 
 
1.2 Tipus de tancaments exteriors : 
 
Façanes de fàbrica : 
 

- blocs.  
- maons: 
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 
- vidre. 

  
Façanes prefabricades : 
 

- tancament cortina.  
- plafons pesats de formigó.  
- plafons lleugers. 

 
1.3 Observacions generals: 
 
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s’hagi finalitzat el forjat corresponent, 
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la 
confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives 
al lloc on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons 
criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el 
desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels 
corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de 
limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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Fàbrica de maó 
 
1.  Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
 
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 
 
1.2 Descripció : 
 
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. El 
procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 
 
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases : 
 
• col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
• senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
• col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
• Instal·lació d'una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des 

de l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent 
aquesta bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera 
ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la 
seva construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives 
plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà 
a través de la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del 
muntacàrregues auxiliat  pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des 
del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el 
transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà 
eslingada a la balda de la grua.  

 
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent : 
 operadors de grua. 

- manobres. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització 
de la façana. 
• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel 

transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  
• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 

proteccions col·lectives , individuals, etc. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a 

cadascuna de les plantes. 
• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  

provisional general. 
 
 
2.  Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. 
I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en 
el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA GREU MEDI 
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA LLEU BAIX 
18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA LLEU BAIX 
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA LLEU BAIX 

 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 

l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja 

es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant.  

 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 
• Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 

adequadament. 
• Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 

perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 
• En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  

exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així 
relliscades. 

• S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta 
instal·lació  dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  

• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  
ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i 
en especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 

• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el 
pes de 30 Kg. 

• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  
dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
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• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat, si  aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 
 

- Grúes i aparells elevadors 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Bastida de borriquetes 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
 
• Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la 

barana  serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. 
Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que 
es clavetejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
• Bastides de façanes.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruixària i 20 cm. d'amplària. 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 
 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d'Equips de protecció  individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
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Per als treballs del ram de paleta: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionades als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Tancaments Interiors 
 
1.  Introducció 
 
1.1. Definició :  
 
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 
 
1.2 Tipus de tancaments interiors : 
 
• Totxana 
• Prefabricats : 
 

- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

 
1.3  Observacions generals : 
 
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran 
per a la confecció d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja 
instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura 
de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la 
seva mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats 
reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es 
recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un 
rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir 
una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i 
benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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Revestiments de Paraments 
 
1.  Introducció 
 
1.1 Definició: 
 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 
 
1.2 Tipus de revestiments: 
 
Exteriors: 
 

- Aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, 
perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- Arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 
elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, 
que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar 
la superfície d’acabat del mateix. 

 
Interiors: 
 

- Aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons 
de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides 
d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

- Enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- Flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, 

per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- Refererit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, 

abans de l’operació més fina del lliscat. 
- Lliscat: revestiments continus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament 

que es fa a sobre de la superfície del referit. 
- Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 

elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- Teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de 

fibra natural o artificial. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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Revestiments exteriors 
 
1.  Definició i descripció 
 
1.1 Definició: 
 
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
 
Els revestiments es realitzen en les següents fases: 
• Revestits o xapats: 

 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 

 
• Arrebossats: 

 
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

 
• Pintures: 

 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 
• Adreçat:  

 
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada 
per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent 
planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es 
realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 
 

- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- presa provisional d’aigua. 
- instal·lació elèctrica provisional. 
- instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, 
guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 
• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 
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• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es 

tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 

Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les 
caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura 
cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 
Aplacat o xapat 
 
• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 

penjada. 
• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos 

o abatibles. 
• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre 

treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Arrebossats i estucats en fred 
 
• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el 

més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 
Pintures 
 
• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 

realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de 
neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar 
dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador 
facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una 
alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 
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• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de 
calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que 
continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc 
d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem 
de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat : 
 

- Grues i aparells elevadors 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Taladradora portàtil 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
 
 

4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.  Relació d’Equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
 
• Pels treballs de pintura: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 

 
• Pels treballs amb morters: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Revestiments Interiors 
 
1. Definició i descripció 
 
1.1 Definició: 
 
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
 
Els revestiments es realitzen en les següents fases: 
• Revestits o xapats: 
 

- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 
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• Arrebossats: 
 

- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

 
• Pintures: 
 

- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 
• Adreçat:  
 

- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada 
per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent 
planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es 
realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 
 

- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- presa provisional d’aigua. 
- instal·lació elèctrica provisional. 
- instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 
(18 i 27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, 
guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 
• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 

exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es 

tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 

Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
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• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les 
caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura 
cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 
Aplacat o xapat 
 
• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 

penjada. 
• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos 

o abatibles. 
• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre 

treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Arrebossats i estucats en fred 
 
• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el 

més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 
Pintures 
 
• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 

realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de 
neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar 
dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador 
facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una 
alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de 
calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que 
continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc 
d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem 
de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat : 
 

- Grues i aparells elevadors 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Taladradora portàtil 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. 
Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5. Relació d’Equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
• Pels treballs de pintura: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
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- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 

 
• Pels treballs amb morters: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Paviments 
 
1.  Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de revestiments: 
 
• peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: 

pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
• flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents 

materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i 
rajoles de goma i policloroprè. 

• soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 
1.3 Observacions generals: 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de 
la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així 
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.4 Descripció: 
 
• tipus de revestiments amb peces rígides:  
 

- Amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de 
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 

- Amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- Amb posts (fusta). 
- Amb lloses de pedra. 
- Amb plaques de formigó armat. 
- Amb llambordins de pedra i formigó. 

 
• tipus de revestiments flexibles: 
 

- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni 
adherides a tocar o soldades. 

- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum 
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb 
juntes a tocar o soldades. 

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb 
ciment. 

 
• tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada 
per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la 
corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells 
elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 

- operadors de grua. 
- enrajoladors i d’altres. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 
 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

- Estris. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                 ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                    MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
 

3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 

d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i 
materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i 

senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a 

la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb 

el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
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• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Peces rígides 
 
• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar 

en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 

sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb 

la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i 
cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no 

estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les 

caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de 

transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 

recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, 

a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 

l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb 

rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents 

per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte 

amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es 

realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i 

han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir 

i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què 
es necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de 
l’electricitat. 
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• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la 
màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 
plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que 
s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 
Flexibles 
 
• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 

s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues 
innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la 

renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 

tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc 

o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir 

de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

- Grues i aparells elevadors 
- Formigonera pastera 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment als “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  

 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Recobriment de Sostres 
 
1.  Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, 
donat que no té funció resistent. 
 
1.2 Tipus de sostres: 
 
• Revestiments de sostres:  
 

- Referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de 
l’operació més fina del lliscat. 

- Lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es 
fa sobre la superfície del referit. 

- Pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

 
• Cels rasos: 
 

- Continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- Plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 
 
1.3 Observacions generals: 
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars 
modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, 
etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita 
capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
1.4 Descripció: 
  
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, 
distingint els diferents tipus: 
 
• Revestiment de sostres: 
 
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma 
haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. 
Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als 
diferents treballs de col·locació de guixos i pintures. 
 
• Cels rasos: 
 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les 
guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de 
bastida tubular modular amb rodes. 
Els cels rasos es poden realitzar: 
 

- Sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors 
d’edifici. 

- Amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 
metàl·lics, a interiors d’edificis. 
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En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada 
per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent 
planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es 
realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 

- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 
 

- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU MEDI 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives.  

MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  MÈDIA LLEU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
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OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)  Risc causat per la manipulació de peces per recobrir sostres. 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la 

grueta per a elements de poc pes. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 

il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, 

tant les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
• És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures. 
• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats 

de baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a 
un graó definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

• En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves 
proteccions i estabilitat. 

• S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
• És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

• Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 
• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 
• Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el 

més separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
 
 
 



68 

 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 
 
• En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un 

pas quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals 
de direcció obligatòria. 

• Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 
cavallets. 

• Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i 
quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

• En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars 
modulars. 

• Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el 
més separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures. 
 
Cels rasos sense guies 
 
• En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un 

pas quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria. 

• Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 
cavallets. 

• Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i 
quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar 
ensopegades i caigudes. 

• Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. 
És prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

• Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
• Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de 

taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
• El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per 

evitar sobreesforços. 
  
Cels rasos amb guies 
 
• Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i 

cadeneta de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 
• Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
• La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a 

més de dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm 
d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 

• Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els 
frens de trànsit, abans de pujar a elles. 

• Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) 
es muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat:  
 

- Bastida de borriquetes 
- Taladradora portàtil 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

• Pels treballs amb pintura: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si convingués.  
 

• Pels treballs amb guixos: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
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- Botes de cuir de seguretat. 
 
• Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Ram de Fuster 
 
1.  Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 
 
1.2 Tipus de fusteria: 
 
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, 
fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
 

- acer. 
- acer inoxidable. 
- alumini (aliatges lleugeres). 
- fusta. 
- PVC (plàstics). 

 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 
 

- acer. 
- fusta. 
- vidre. 

 
1.3 Observacions generals: 
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene 
i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
1.4 Descripció: 
 
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels 
paraments i l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o 
directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció.  
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Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material 
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es 
necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 

- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 
 

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 

d’obra. 
• A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

• En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà 
una protecció a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 
amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 
Ram de fuster 
 
• Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
• En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
• Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs 

perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
• Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

• En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar 
els fleixos i es descarregaran a mà.  

• Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; 
és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

• Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana 
de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

• Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es 
reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent 
nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

• Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

• Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos 
operaris. 

• Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades 
i caigudes. 
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• Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació 
per “corrent d’aire”. 

• El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, 
així com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de 
perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat 
i cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent 
nivell. 

 
Muntatge de vidre 
 
• Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
• A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 
• És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
• Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
• Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
• La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
• El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
• Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
• Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons 

de fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament 
determinat. 

• Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
• Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a 

la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des 
de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de 
caiguda al buit durant els treballs. 

• Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 
 

- Esmoladora angular 
- Bastida de borriquetes 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 
cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

- Extintor de pols química seca. 
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• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 

• Pels treballs de fusteria de fusta: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

 
• Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

 
• Pels treballs de cristalleria: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  



75 

 

Instal·lacions 
 
1.  Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
 
• Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 

maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la 
instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, 
etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, 
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

• Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. 
InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 

 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 

 
• Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
• Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes 

receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de 
connexió dels aparells interiors. 

• Ascensors: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es 
procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a 
la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 
1.3 Observacions generals: 
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mitja de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 

Instal·lació Elèctrica i Audiovisuals 
 
1.  Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
• Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia 

elèctrica a 230/400 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt 
d’utilització de l’edifici.  

• Instal·lació d’audiovisuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de 
senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, vídeo, megafonia, TV, etc. 

 
1.2 Descripció: 
 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 230/400 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’audiovisuals de molt baixa tensió) es 
realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de 
connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, 
vídeo, megafonia, TV per cable, etc. 
 



76 

 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos o dins del cel ras, així com les 
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’audiovisuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 

- electricistes. 
- ajudes de maçoneria. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 

- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina 

per fer regates, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
 
3. Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
 



77 

 

PROCÉS 
  
Xarxa interior elèctrica i audiovisual 
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per 

evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 

de les clavilles mascle-femella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

• En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 

• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i 
substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un 
lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans 
d’iniciar-se, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 

 
Xarxa exterior elèctrica 
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i 

enterrats a rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a 
tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de 
seguretat de 5 metres. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or 

de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 

impossibilitat de tancament intempestiu. 
• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
• L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà 

amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència 

real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents: 

• placa d’identificació de cel·la. 
• Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les 

víctimes. 
• Esquema del centre de transformació. 
• Perxa de maniobra. 
• Banqueta aïllant. 
• Insuflador per a la respiració boca a boca. 
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència 

de perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs 

auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la 
col·locació de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb 
la normativa de grues mòbils de ConMu4. 

• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar 
el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 
de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de 
juliol de 1988). 

• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 
 

- Escales de mà 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre 
mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. 

- La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, 
convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat 
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que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un 
esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5. Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i Audiovisuals) : 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 

 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
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- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Instal·lacions per a Fluids (Aigua i Sanejament) 
 
1.  Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
• Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, 

vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel 
subministrament i consum. 

• Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
 
1.2 Descripció: 
 
Considerarem un sol tipus d’instal·lacions de fluids: 
 

- Les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua i sanejament. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 

- lampistes. 
- paletes. 
- operari que realitza les regates. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 

- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de 
mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina 
per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d’aigua. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
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Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la 
màquina de fer regates. 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 
Xarxa interior  
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions.  
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per 

evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
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• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització 
de les clavilles mascle-femella.  

• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria 
II). 

• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 
per d’altres en bon estat de manera immediata. 

  
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris i evacuació d’aigües residuals. 
 
• El magatzem pels aparells sanitaris, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per 
evitar els riscos de cops i enganxades. 

• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, 
per evitar accidents a les vies de pas intern. 

• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina. 

• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el 
cinturó de seguretat contra les caigudes. 

• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se 
després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, 
aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades 
sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.  

• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretorn. 
• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin 

aixecat  els parapets o baranes definitives. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona  (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si els calgués. 
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Xarxa exterior 
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà 

enterrada a rases. 
• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat: 
 

- Escales de mà 
- Esmoladora angular 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Bastida de borriquetes 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 
- Màquina de regates elèctrica 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
  

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 
• Treballs de transport i fontaneria: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
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- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  

 
• Pels treballs amb bufador: 
 

- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  

 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  

 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 

Instal·lació d’Aire Condicionat 
 
 
1.  Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament. 
 
1.2 Descripció: 
 
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire: 
 

- sistemes de tot aire. 
- sistemes d’aigua-aire. 
- sistemes d’aigua i expansió directa. 

 
Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de 
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc) 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de 
material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).  
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Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 

- instal·ladors d’aire condicionat 
- paletes. 

 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 

- Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, 
etc. 

- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, 
esmoladora angular, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d’aigua. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)   Risc causat per  les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica. 
(28)   Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària 
de fer regates. 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
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PROCÉS 
 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

caigudes i erosions.  
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar 

clavilles mascle-femella. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria 

II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si els calgués. 

 
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats: 
 
Recepció i aplec de material i maquinària. 
 
• Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera 

que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments. 
• Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que 

subjectaran la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a 
una zona preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà 
posteriorment al lloc d’aplec definitiu.  

• Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos 
operaris, per poder guiar còmodament la càrrega.  

• És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.  
• El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el 

personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions. 
• S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.  
• El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es 

dominarà mitjançant aparells designats per a  aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc 
sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.  

• És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància 
lliure de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc 
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega. 

• Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la 
rampa, s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència. 

• L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant 
un pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.  

• L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres 
tasques. 

• Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o 
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.  

• És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega 
• Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i 

s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.  
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• El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà 
fins que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda. 

• Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la 
grua. 

• Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos 
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans. 

• Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades. 
• L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs 

de pas. 
 
Muntatge de canonades. 
 
• El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i 

il·luminació artificial al seu cas. 
• El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà 

inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem  que va per davant superi l’alçada d’un 
home, per evitar cops o ensopegades amb d’altres operaris. 

• Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les 
maniobres de canvi de direcció i ubicació. 

• Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la 
tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans). 

• Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils 
de les plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si 
queda buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció. 

• Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva 
posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes. 

• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire. 

• El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc 
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i 
il·luminació artificial si calgués. 

• La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill 
explosió” i un altre de “no fumeu”. 

• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres. 
• Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles. 
• S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al 

sol. 
• S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de 

l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure. 
 
Muntatge de conductes i reixetes. 
 
• Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per 

interferències. 
• Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs 

senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada. 
• Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim 

de dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris. 
• Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per 

evitar els accidents per moviments indesitjats. 
• Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació 

a la seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 
• Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca  

mitjançant el ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. 
Seran guiades per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi. 

• És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per 
balanceig de la càrrega, etc. 

• Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.  
• És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els 

accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes. 
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• Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol 
de les peces. 

• Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta 
limitadora d’obertura, per evitar el risc de caiguda. 

• Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb 
plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat. 

 
Posada a punt i proves. 
 
• Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc 

d’atrapaments. 
• No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat 

d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments. 
• Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents. 
• Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre 

elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”. 
• És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver 

procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 
 

- Escales de mà 
- Soldadura elèctrica 
- Esmoladora angular 
- Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 
- Màquina portàtil de roscar 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc material inflamable. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de càrregues suspeses. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport i fontaneria: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués 

 
• Pels treballs amb bufador: 
 

- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 

 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 

 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Instal·lació d’Antenes i Parallamps 
 
1. Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Instal·lació d’antenes : Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de 
Televisió i Ràdio. 
Instal·lació de parallamps : Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a 
la seva connexió a la presa de terra de l’edifici. 
 
1.2 Descripció: 
 
Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els 
diferents centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del 
senyal des de l’antena fins als sistemes d’amplificació. 
 
La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a 
aquells edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots 
aquells edificis que, a causa de  la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de 
descàrrega elèctrica. Els parallamps poden ser de dos tipus: 
 
• Sistema de puntes: cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , la 

base de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin units a 
distàncies inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a 
edificis amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta. 

 
• Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de  mode 

que cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert 
per la malla. El perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt 
del conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És adequat 
per a edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada. 

 
A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat. 
 
Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 
• Instal·ladors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 
• Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I 
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA MOLT GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
 PROCÉS 
 
• El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.  
• S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per 

evitar el risc de caiguda des d’alçada. 
• El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes. 
• És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a 

un cubell o petit contenidor disposat per a aquest fi. 
• No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de 

cobertes inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit. 
• La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, 

amb la finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin. 
• Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si 

no és estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents. 
• Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran 

els treballs. 
• Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre 

d’elements que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta 
plataforma de treball haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de 
seguretat. 

• Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament 
superior i estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar. 

• Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.  
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge 
mòbil del tipus “Keep-block” o ús d’una politja de seguretat. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 
 
• Escales de mà 
• Esmoladora angular 
• Pistola fixa-claus 
• Taladradora portàtil 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes  per: 
  

- Amarradors per al cinturó de seguretat. 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 

barana ha de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
  
Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:  
 
• Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de 

seguretat. 
- Protecció dels ulls, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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Ascensor 
 
1.  Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Aparell per al transport de persones en sentit vertical. 
 
 
1.2 Descripció: 
 
L’ascensor o muntacàrregues s’instal·larà un cop realitzada la cambra de màquines i el recinte vertical per 
al desplaçament de la cabina i del seu corresponent contrapès, el recinte es perllongarà com a mínim fins 
a la solera de la planta més baixa a la seva projecció vertical. 
La instal·lació de l’ascensor o muntacàrregues consisteix en un motor elèctric amb la seva corresponent 
politja tractora, limitador de velocitat i quadre de maniobra ubicats a la cambra de màquines, situada 
normalment a la part superior de l’edifici, la instal·lació de guies i cables al recinte vertical pel 
desplaçament sincrònic de la cabina i del contrapès, i un fossat amb els esmorteïdors de la cabina i 
contrapesos. 
En el cas d’ascensors hidràulics es disposarà de motor elèctric d’accionament dels èmbols hidràulics que 
actuen sobre la cabina, la qual es desplaça per sobre de guies. 
 
Abans de la instal·lació del corresponent aparell elevador s’han d’haver realitzat tots els elements de 
tancament (cambra de màquines amb la seva corresponent bancada, recinte vertical i fossat). 
S’hauran de disposar punts de llum i reixeta de ventilació a l’exterior de la cambra de màquines, així com 
una trapa d’accés directe al recinte per on es desplaça l’aparell elevador. Per al futur manteniment s’han 
d’instal·lar també, punts de llum a l’interior del recinte del buit de l’aparell elevador. 
 
Serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 
• Estris: bastida penjada, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, bufadors, soldadura elèctrica, esmoladora 

angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants.  
 
I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA GREU MEDI 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA LLEU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc específic en l’ús de l’esmoladora angular. 
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica i 
oxitallada. 
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i l’oxitallada i degut a maquinària 
percussora 
 
 
3.  Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
 
• El personal encarregat del muntatge d’aparells elevadors ha de conèixer els riscos específics i l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la instal·lació amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a 

les activitats anteriors (buits d’aparells elevadors). 
• La il·luminació del buit de l’ascensor s’instal·larà en tot el seu desenvolupament. El nivell 

d'il·luminació al tall serà de 200 lux. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• S’habilitarà un quadre elèctric portàtil per a ús exclusiu dels instal·ladors dels aparells elevadors, per 

tal d’evitar superposicions i interferències dels altres oficis al seu treball. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 

clavilles mascle - femella. 
• Les eines a emprar pels instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes 

per d’altres en bon estat de forma immediata. 
• Quan no es treballi amb corrent, la instal·lació elèctrica de l’aparell elevador ha d’estar 

desconnectada. 
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• És prohibida la instal·lació provisional de presa d’aigües al costat dels nuclis d’aparells elevadors, per 
evitar els escorriments amb interferència al treball dels instal·ladors i conseqüent potenciació de 
riscos. 

• A la porta o a sobre del buit que doni accés, tant a la plataforma de treball com a la cabina de l’aparell 
elevador s’instal·larà un rètol de prevenció amb la següent llegenda “perill, és prohibida l’entrada a 
tota persona aliena a la instal·lació”. 

• Les baranes de seguretat només es retiraran del buit corresponent pel personal de muntatge de 
l’ascensor, que els tornarà a col·locar al buit quan hagi acabat el treball al corresponent tall. 

• Només serà retirada la protecció col·lectiva (barana de seguretat) quan s’hagin col·locat les portes 
amb els seus corresponents mecanismes de tancament i enclavaments 

• La instal·lació de les portes de pas de les plantes, s’executarà subjectats amb cinturó de seguretat a 
punts forts segurs, disposats per a aquesta tasca. 

• Les portes es col·locaran immediatament quan l’estrep estigui rebut i llest per fer-ho, procedint a 
tancar una balda de seguretat o a instal·lar un falcat que impedeixi la seva obertura fortuïta. 

• És prohibit durant el desenvolupament de tota l’obra de llençar runes pels forats destinats a la 
instal·lació dels aparells elevadors. 

• No es procedirà a realitzar el penjat del cable de l’aparell elevador portant de la plataforma de la 
bastida provisional de muntatge fins a haver-se esgotat el temps necessari per l’enduriment de la 
subjecció de l’anella. 

• Abans d’iniciar els treballs es carregarà la plataforma de la bastida penjada amb el pes màxim que 
hagi de suportar, incrementat en un 40%. Aquesta “prova de càrrega” s’executarà a una alçada de 30 
cm sobre el fons del buit de l’aparell elevador; acabada satisfactòriament, es començaran els treballs 
a sobre de la plataforma. 

• Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables de la cabina, es verificarà 
que tots els accessos al recinte estiguin tancats amb baranes de seguretat de 90 cm. d’alçada, 
formades per passamans, llistó intermedi i sòcol. 

• La plataforma de la bastida de treball mòbil ha d’estar rodejada perimètricament per barana de 
seguretat. 

• La plataforma de treball es mantindrà sempre lliure de retalls i material sobrer que s’anirà aplegant al 
costat de l’accés exterior de les plantes, tenint la precaució de què un cop acabada la jornada, 
s’evacuï el material sobrer per evitar la seva acumulació. 

• És prohibit de llençar qualsevol tipus de cargols i fragments des de la plataforma al buit de l’aparell 
elevador, per evitar el risc de cops a d’altres treballadors. 

• Les plataformes de la bastida penjada han d’estar dotades de protecció a la part superior, per evitar 
impactes deguts a la caiguda d’objectes. 

• Durant els treballs de muntatge a la cambra de màquines, es tindrà una cura especial perquè no 
caiguin eines o d’altres objectes al recinte de l’ascensor a través dels buits de la llosa. 

• El buit de la trapa es protegirà amb barana de seguretat, que no es retirarà fins que es fixi 
definitivament la trapa. Un cop col·locada, aquesta es mantindrà tancada, i s’obrirà només per 
operacions de muntatge o revisions a la cambra de màquines. 

• Iniciada la instal·lació de l’equip elevador no es permetrà l’accés a la cambra de màquines a personal 
aliè a la instal·lació, per a aquest fi, es col·locarà a l’entrada el senyal pertinent. 

• La biga per al penjat de càrregues de la sala de màquines portarà inscrita amb pintura de color blanc 
la següent llegenda “pes màxim de càrrega...”, per intentar evitar sobrecàrregues inadequades en 
operacions puntuals. 

• A cada operació d’elevació o descens de càrrega s’haurà de revisar l’estat de la balda de seguretat 
del ganxo. 

• És prohibit terminantment l’aplec de substàncies combustibles a sota d’un tall de soldadura. 
• L’aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines s’ubicarà a un lloc previst de l’obra per evitar 

interferències als llocs de pas. 
• Els elements components dels aparells elevadors es descarregaran fleixats i pendents del ganxo de 

la grua torre o mòbil. Les càrregues es governaran mitjançant caps subjectats per dos operaris. 
• La instal·lació de l’aparell elevador no s’ha d’emprar com a mitjà de transport de material de l’obra. 
• En els treballs a sobre de les plataformes de la bastida penjada, el treballador anirà amb casc de 

seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat 
convenientment subjectat a un ancoratge mòbil, el qual, alhora, estarà guiat per una corda o cable 
fiador, l’extrem superior del qual estarà subjectat a un punt fort. 

• Posat que el treballador empri l’esmoladora angular, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona, ulleres antiimpactes, granota de treball, botes de seguretat i cinturó de seguretat si li 
calgués. 

• Posat que l’operari realitzi treballs de soldadura elèctrica haurà d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir, pantalla per a la soldadura amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, maneguins 
de cuir, botes de seguretat, polaines de cuir i cinturó de seguretat si li calgués. 

• Posat que l’operari realitzi treballs amb el bufador, haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
ulleres o espiell de vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de 
seguretat, polaines de cuir i cinturó de seguretat si li calgués. 
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• Feta la instal·lació completa de l’aparell elevador, es deixarà fora de servei per tall de corrent fins que 
sigui revisada i aprovada per la corresponent Delegació del Ministeri d’Indústria. 
 
 

ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 
 

- Escales de mà 
- Grúes i aparells elevadors 
- Soldadura elèctrica 
- Esmoladora angular 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat: 
 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc de matèries inflamables. 
- Senyal d’advertència de risc de càrregues suspeses. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibida l’entrada a persones no autoritzades. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Pels treballs de muntatge dels aparells elevadors: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes, posat que s’empri l’esmoladora. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
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• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) i/o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 
• Pels treballs amb el bufador: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat contra les caigudes. 

 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 

- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
Medis Auxiliars 
 
Camions i “dúmpers” de gran tonatge 
 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís de 

conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o “dúmper”, i abans d’iniciar-se el 

transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir 
accionat el fre d’estacionament. 

• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadors autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la 

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres 

sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti 

de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, 

evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora: 
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- El conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- S’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculadora: 
 

- No s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està 
totalment abaixada. 

 
 
Retroexcavadora 
 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrere.  

 
• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
• baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present: 
 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 
• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 

motor en marxa ni la cullera aixecada. 
 
 
Escales de mà. 
 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior. 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
Planta de formigó 
 
• La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de 

camions cap a l’interior de l’obra. 
• Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
• En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 

corresponents baranes de seguretat. 
• L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
• Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
• Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de 

senyalitzar els camins de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
• Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 
acabat el procés de formigonat de cada jornada. 
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• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, 
els interruptors diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 

 
 
Serra circular 
 
• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un barret a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant 

un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen 

les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 
 
Armadures 
 
• S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades. 
• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 

propera als accessos de l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà 

de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no 
treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de 

les seves parts actives. 
• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa 

d’oxitallada.  
 
 
Grues i aparells elevadors 
 
• En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que 

es faci un correcte eslingat. 
• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 

deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda 

contemplat a la nostra legislació vigent: 
 

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la 
seva Manutenció. 

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-
AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils 
autopropulsades emprades. 
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Grup compressor i martell pneumàtic 
 
• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància 

mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 

pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 

treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 
protectors auditius. 

 
 
Passarel·les 
 
• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 

barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
 
Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 
 
• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions: 
 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del 
toro. 

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que 
aquesta  estigui en bon estat. 

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts: 
 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en 
posició neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí 

que pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant 

la  seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
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- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se 

l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 

muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions: 
 

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del 
palet i  del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti 

la circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb  el fre posat. 
• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que 

no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet 

a les operacions de descens de la mateixa. 
• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei 

de manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 
 
Formigoneres pasteres 
 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, 
separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de 
l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per 
lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  

terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes 

per  evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una 
cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 
 
Bastides amb elements prefabricats sistema modular. 
 
Muntatge: 
 
• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic. 
• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho 

fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de 
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recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, 
revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements 
mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es 
pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es prendran les següents mesures: 

 
- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la 

línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 
- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de 

seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 
 
• Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 
 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

 
• Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
 

- Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- Posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els 

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  
 
Ús: 
 
• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol 

inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 
• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
 

- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels accessos. 

 
• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 

necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 
• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del 

tècnic autor del projecte de muntatge. 
• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i 

els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 
• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 

convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que 
es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

 
Desmuntatge: 
 
• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un 

tècnic competent. 
• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de 

baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. 
Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor 
i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la 
bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 
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• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà 
de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

 
Emmagatzemant: 
 
• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. 

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los 
si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es 
necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 
 
Bastides de cavallets. 
 
• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 
 
Màquina de trepar. 
 
• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 

ulleres antiimpactes 
• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces 

abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar 
mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 
 
Perforadora portàtil 
 
• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 

tal d’evitar els accidents per inexperiència. 
• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en 

cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, 

posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 

lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, 

després apliqui la broca i embroqui-la. 
• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una 

mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 
 
 
Esmoladores angulars 
 
• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs 

secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 

màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de 
velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 
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• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, 
de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials 
propers al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es 
poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats 
superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més 

de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts 
d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió 
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans 
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema 
eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho 
requereix. 

 
 
Pistola fixa-claus 
 
• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per 

tal d’evitar accidents per inexperiència. 
• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la 

pistola i patir accidents. 
• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i 

patir accidents. 
• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 
 
Colissa elèctrica 
 
• Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de 

protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 
• Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 

descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 
• Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 

intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

• No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se 
i produir-li lesions. 

• No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
• No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
• Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
• Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
• Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
• No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
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• Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
• Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
• Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, 

protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 
 
Soldadura elèctrica 
 
• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de 

cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de 
cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

• No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 

treball. 
• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 

format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 
60x60 

• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces. 

• S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els 

treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 

portaelectrodes i els borns de connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 
 
Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 
 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient 
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de 
roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 
• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 
• Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 

amb seients i casellers individuals. 
• Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 
• Dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 

cada 10 treballadors. 
• Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : 

un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 
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Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai 
en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar 
seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, 
també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i 
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona 
amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
Saragossa, Maig de 2009 
 
 
Andreu Borderia Rabassa 
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PLEC DE CONDICIONS 
 

Normativa Vigent I Prescripcions A Complir 
 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y 
EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 
• REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de 

febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 

de 14 d'abril de 1997. 
• REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
• PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny 

de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
• ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
• ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. 

B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
• REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 

de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
• ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
• REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
• ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre 

de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
• LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
• REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
• SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 

B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 

de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL 

DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

• FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS 
DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

• PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

• EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig 
B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 
12 de Juny de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

• REIAL DECRET 2177/2004, disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per els 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
 
• IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
• PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL 

SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 
• NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 
• ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 
• REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
• REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 

9 d'Octubre de 1.973. 
• INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 
• REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
• EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 

de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
• REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de 

Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
• REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de 

Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
• I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 
d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

• I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 
7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

• I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 
de Juny de 1.989. 

• I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
• COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 
1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 
de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

• DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 
• DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
• SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 
• QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
• CONVENIS COL·LECTIUS. 
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Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
 
Casc de seguretat. 

 
U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
 
Protecció individual dels ulls: Requisits. 

 
U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

 
U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

 
U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

 
U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

 
U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 
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Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
 
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

 
U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
 
Robes de protecció. Requisits generals. 

 
U.N.E.-E.N.  340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
Saragossa, Maig de 2009 
 
 
 
Andreu Borderia Rabassa 
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Plec de Condicions Tècniques Generals 
 
 
Disposicions Generals 
 

Naturalesa i objecte del plec 

article 1 - el present plec de condicions tècniques generals té, caràcter supletori del plec de condicions 
tècniques particulars del projecte i del plec de clàusules administratives, que si fos el cas tindrien caràcter 
preferent. 
El conjunt de plecs, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l’execució de les 
obres fixant-ne els nivells tècnics de qualitat exigibles i precisar 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 l’arquitecte tècnic, així com les 
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment 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: 
 
- les condicions fixades en el mateix document del contracte d’obres. 
- el plec de condicions tècniques particulars. 
- el present plec de condicions tècniques generals. 
- la resta de documentació del projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les obres i instruccions de la direcció facultativa de les obres, s’incorporarà al projecte o al llibre d’ordres i 
visites com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada moment, les 
especificacions literals sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Condicions Facultatives 
 
Delimitació general de funcions tècniques 
 

ARQUITECTE DIRECTOR 

article 3 - correspon a l’arquitecte director: 
 
- comprovar l’adequació de les estructures projectades a les característiques reals de l’obra existent. 
- redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
- assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i lliurar les instruccions complementaries que calguin per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
- 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. 
- aprovar certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte de recepció. 
- preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb l’arquitecte tècnic, el 
certificat de final d’obra. 
 

ARQUITECTE TÈCNIC 

article 4 - correspon a l’arquitecte tècnic: 
 
redactar el document d’estudi i anàlisi del projecte d’acord amb el previst a l’article 1è apartat 4, de les 
tarifes d’honoraris aprovades per reial decret 314/1979, de 19 de gener. 
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. 
redactar l’estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l’obra i aprovar el pla de 
seguretat i salut per a la seva aplicació. 
comprovar el replanteig de l’obra efectuat pel cap d’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la 
juntament amb l’arquitecte i amb el constructor. 
comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
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fer 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. 
fer els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 
subscriure, juntament amb l’arquitecte, el certificat de final d’obra. 
 
 

CONSTRUCTOR 

article 5 - correspon al constructor: 
- organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
- elaborar el pla de seguretat i salut de l’obra en aplicació del estudi corresponent i disposar en tot cas, 
l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observància de la normativa en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
- subscriure amb l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, l’acta de replanteig de l’obra. 
- ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
- assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, 
comprovant-ne els prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per 
les normes d’aplicació. 
- custodiar el llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi practiquin. 
- facilitar a l’arquitecte o arquitecte tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris pel compliment de 
la seva comesa. 
- preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
- subscriure amb el promotor o propietat l’acta de recepció provisional i definitiva. 
-concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
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 - és d’aplicació i l’aportarà la contracta. Sense aquest document que haurà d’ésser aprovat per 
la direcció facultativa, no es podran iniciar els treballs objecte d’aquest projecte. 
 

Oficina a l’obra 

article 8 - el constructor habilitarà a l’obra 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: 
- la llicència d’obres. 
- el llibre d’ordres i assistències. 
- el pla de seguretat i salut, quan calgui. 
- el llibre d’incidències, quan calgui. 
- el reglament i ordenança de seguretat salut en el treball. 
- la documentació de les assegurances esmentades en l’article 5è, últim punt. 
 

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. 
Les seves funcions seran les del constructor segons s’especifica en l’article 5è. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec de condicions facultatives, el 
delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
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El plec de condicions tècniques 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 compresa. 
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 a 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’arquitecte tècnic en les visites que facin a 
les sobres, 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 d’amidaments i liquidacions. 
 

Treballs no estipulats expressament 

article 11 - és 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 dels límits de 
possibilitats que els pressuposts habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En cas de defecte d’especificació en el plec de condicions tècniques particulars, s’entendrà que cal un 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d’obra 
en més del 20% del total del pressupost. 
 

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’arquitecte tècnic con 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’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 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’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. 
 

Recusació pel contractista de personal nomenat per l’arquitecte 

article 15 - el constructor no podrà recusar als arquitectes, 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 amidaments. 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 de personal 

article 16 - l’arquitecte, en 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. 
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Prescripcions Generals Relatives als Treballs, als Materials i als Mitjans Auxiliars 

Camins i accessos 

article 18 - el constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el seu tancament. L’arquitecte 
tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
Així mateix el constructor s’obligarà a la col·locació en lloc visible, a l’entrada de l’obra, d’un cartell 
reglamentari on es reflectiran les dades de l’obra en relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms 
dels tècnics competents, el disseny del qual haurà de ser aprovat prèviament per la direcció facultativa. 
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’arquitecte 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/o a l’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 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 els 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. 
 

Pròrroga 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 què 
havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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Condicions generals d’execució dels treballs 

article 26 - tots els treballs s’executaran amb estricta 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’arquitecte tècnic al constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l’article 11è. 
 

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’entendran per triplicat i se’n lliuraran un a l’arquitecte; l’altre a l’arquitecte tècnic 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 els amidaments. 
 

Treballs defectuosos 

article 28 - el constructor haurà d’emprar materials que compleixin les condicions exigides en les 
condicions generals i particulars d’índole tècnica del plec de condicions i realitzarà tot i cadascun dels 
treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat document. Per això, i fins que tingui 
lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat, 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 l’alliberi de responsabilitat el control, és 
competència de l’arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estats valorats en les 
certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran expedides i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l’arquitecte tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condiciones 
indicades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop reconstruïdes d’acord amb el que 
s’hagi contractat, tot i això a càrrec de la contracta, aquest podrà exigir la seva rectificació, enderroc, 
reconstrucció, substitució o variació. 
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’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 les circumstàncies a l’arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a 
compte del constructor, sempre i quan el vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la 
propietat. 
 

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 indiqui 
una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el constructor haurà de presentar a 
l’arquitecte tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagin 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, l’arquitecte tècnic o altre tècnic col·laborador de la direcció de l’obra, 
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 i es portaran a l’abocador o deixalleria, quan això sigui establert en el plec de 
condicions particulars vigent en l’obra. 
Si no s’hagués, indicat res sobre al respecte, es retiraran de l’obra quan això ho ordeni l’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. 
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Materials i aparells defectuosos 

article 33 - quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en el 
plec de prescripcions tècniques particulars, 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’arquitecte tècnic o tècnic col·laborador, donarà ordre al constructor 
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al quan es destinen. 
Si el constructor al cap de 15 dies de rebre les ordres perquè 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 condicions. 
 

Despeses ocasionades per proves i assaigs  

article 34 - totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin el l’execució de les obres, seran per compte de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà realitzar-se de 
nou a càrrec també de la contracta. 
 

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. 
 

Instal·lacions auxiliars provisionals 

article 37 - el contractista queda obligat a construir pel seu compte i enretirar, al finalitzar les obres, totes 
les edificacions auxiliars d’obra per oficina, magatzems, serveis sanitaris, etc., necessaris per a la perfecta 
atenció, ordre i compliment de la reglamentació sobre seguretat i salut en el treball, que s’ha d’exigir en 
l’execució de les obres. Així com al subministrament, muntatge i desmuntatge del cartell anunciador de 
l’obra. Aquest s’enretirarà el dia següent a la recepció de les obres. 
 

Treballs nocturns 

article 38 - els treballs nocturns hauran d’ésser prèviament autoritzats per la direcció facultativa i 
realitzats únicament en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El contractista haurà d’instal·lar els equips 
d’il·luminació del tipus i intensitat que determini l’arquitecte director i mantenir-los en perfecte estat mentre 
durin els treballs nocturns. 
 

Ús de les vies públiques 

article 39 - el contractista haurà de mantenir en perfecte estat de neteja les vies d’ús públic que siguin 
utilitzades per ell, pel transport de materials, terres procedents d’excavacions, etc., i no originarà 
entrebancs ni dificultats en la circulació, havent assenyalat amb les indicacions reglamentàries els perills a 
que hi hagi lloc. Es considerarà al contractista com a únic responsable dels danys conseqüents. 
 
 
Recepció i Liquidació De L’obra 
 

Recepció provisional de l’obra 

article 40 - 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. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la propietat, del constructor, de l’arquitecte i de l’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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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 lliuraran 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 efectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, finalitzat 
el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció de l’obra. 
Si el constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

Document final de l’obra 

article 41 - l’arquitecte director facilitarà a la propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent. 
 

Amidament definitiu dels treballs i liquidació de l’obra 

article 42 - rebudes les obres, es procedirà immediatament per l’arquitecte tècnic a la seva medició 
definitiva, amb la assistència precisa del constructor o del seu representant. Es lliurarà 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 43 - remissió a la llei de contractes. 
 

Conservació de les obres rebudes 

article 44 - les despeses de conservació durant el termini de garantia comprés entre les recepcions 
provisionals i la definitiva, seran a càrrec del contractista. 
Per tant, el contractista durant el termini de garantia, serà el conservador de la construcció, on tindrà el 
personal suficient per a atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que 
l’establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la recepció definitiva. 
 

Recepció definitiva 

article 45 - 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 qual, cessarà l’obligació del 
constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de conservació de les 
construccions i quedaran solament subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo per 
vicis de la construcció. 
 

Pròrroga del termini de garantia 

article 46 - si al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés aquesta en 
les condicions degudes, s’ajornarà l’esmentada recepció definitiva i l’arquitecte director marcarà al 
constructor els terminis i formes en que hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-les 
dins d’aquests, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança.  
 

Recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

article 47 - 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 tingues concertats i a deixar l’obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet rebran amb els tràmits establerts en l’article 40è. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a judici de l’arquitecte director, s’efectuarà una sola 
recepció definitiva. 
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Condicions Econòmiques - Principis generals 
 

Base fonamental 

article 48 - tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord a les condicions contractualment establertes. 
La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics, poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 

Fiances 

article 49 - el contractista prestarà d’acord algun dels següents procediments segons s’estipuli: 
dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari mitjançant retenció en les certificacions parcials o 
pagaments a compte en igual proporció. 
 

Fiança provisional 

article 50 - en el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part 
en ella s’especificarà en l’anunci de la mateixa. 
El contractista a qui s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per a aquesta, hi haurà de dipositar en 
el punt i termini fixats en l’anunci de la subhasta o el que es determini en el plec de condicions particulars 
del projecte, la fiança definitiva que es senyali, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes 
especificades en l’apartat anterior. 
 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

article 51 - si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a 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 que tingui dret el propietari, en el cas que l’import de la 
fiança no fos suficient per a cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats de l’obra que no 
fossin de rebut. 
 

Devolució en general de la fiança 

article 52 - la fiança serà restituïda al contractista una vegada 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, com ara salaris, subministraments, subcontractes, etc. 
 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

article 53 - si la propietat, amb la conformitat de l’arquitecte director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret al contractista que se li restitueixi la part proporcional de la fiança. 
 
 
Preus i revisions 
 

Composició de preus unitaris 

article 54 - el càlcul de 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: 
- la mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l’execució de la unitat d’obra. 
- 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. 
- els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i malalties 
professionals. 
- les despeses de personal, combustibles, energia, etc. Que tinguin lloc per l’accionament o funcionament 
de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat de d’obra. 
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- 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 de l’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 amb un 13%). 
 
Benefici industrial: 
- el benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6% sobre la suma de les partides de l’obra. 
 
Preu d’execució material: 
- s’anomenarà preu d’execució material el resultat obtingut per la suma de les partides d’obra. 
 
Preu de contracta: 
- el preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals, el benefici 
industrial mes l’iva. 
 

Preus de contracta, import de contracta 

article 55 - en el cas que els treballs a realitzar en una obra 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 % sobre aquest últim preu en concepte de despeses generals i benefici industrial del contractista. Les 
despeses generals s’estimen normalment en un 13% i el benefici industrial s’estima normalment en un 
6%, excepte que en les condicions particulars s’estableixi un altre destí. 
 

Preus contradictoris 

article 56 - 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. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte mes 
anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més 
freqüentment en la localitat en la que s’executa l’obra. 
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 57 - 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). 
 

Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar preus 

article 58 - 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 mesurar les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer 
lloc, al plec de condicions tècniques, i en segon lloc, al plec general de condicions particulars. 
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Revisió dels preus contractats 

article 60 - contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 
l’increment no abasti, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el calendari, un 
muntant superior al 5% de l’import total del pressupost de contracte. 
En cas de produir-se variacions a l’alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent 
revisió d’acord amb la fórmula establerta en el plec de condicions particulars, percebent el contractista la 
diferència que resulti per la variació de l’ipc superior al 5%. 
 

Emmagatzemat de materials 

article 61 - el contractista està obligat a fer l’emmagatzemat avançat de materials o aparells d’obra, 
només quan 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. 
 
 
Valoració i abonament dels treballs 
 

Formes diferents d’abonament de les obres 

article 62 - segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el plec 
particular de condicions econòmiques s’hi indiqui una altra cosa, l’abonament dels treballs s’efectuarà així: 
- 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. 
- 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 diverses unitats completes 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. 
En el present projecte s’aplicarà el de: Tant per unitat d’obra. 
 

Relacions valorades i certificacions 

article 63 - en cada una de les èpoques o dates que es fixen el contracte o en els plecs de condicions 
particulars que regeixin en l’obra, formarà l’Administració una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l’arquitecte tècnic. 
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 estendre aquesta relació, la direcció 
facultativa 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 la propietat contra la 
resolució de l’arquitecte director en la forma prevista en els plecs generals de condicions facultatives 
legals. 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’arquitecte director, expedirà la 
certificació de les obres executades. El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per 
escrit del propietari, podrà certificar-se fins el 90% del seu import, als preus que figuren en els documents 
del projecte, sense afectar-los del % de contracta i prèvia presentació del aval o garantia corresponent. 
Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran 
el caràcter de document i lliurament 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 l’obra executada i les certificacions s’expediran a origen. 
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Millores d’obres i lliurement executades 

article 64 - quan el contractista, fins i tot amb autorització del arquitecte director, utilitzes materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el projecte o substituís una classe de 
fabrica per un 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 l’abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

article 65 - excepte el que indica el plec de condicions econòmiques, 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: 
- si existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s’abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 
- si existeixen preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per ales 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
- si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà 
íntegrament al contractista, excepte el cas en el que el pressupost de l’obra expressi que l’import de 
l’esmentada partida ha de justificar-se, en aquest cas, l’arquitecte director indicarà al contractista i amb 
anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per a portar l’esmentat compte, que en 
realitat serà d’administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el pressupost 
aprovat o, en el seu defecte, als que amb anterioritat a l’execució convinguin les dues parts, incrementant-
se el seu 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 66 - quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que de 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 separats 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 67 - els pagaments s’efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu 
import, correspondrà al de les certificacions d’obra conformades per l’arquitecte – director, segons les 
quals es verifiquen aquells. 
 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

article 68 - efectuada la recepció i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs, per als 
seu abonament es procedirà així:ç 
- 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 els seu defecte en els generals, en el cas que aquests fossin inferiors als 
vigents en l’època de la seva realització; en cas contrari s’aplicaran aquests últims. 
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. 
Si s’han fet treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s’abonaran per aquests treballs res al contractista. 
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Varis 
 

Import de la indemnització pel retard no justificat en el termini d’acabament de les obres 

article 69 - la indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un 5‰ de l’import total dels treballs 
contractats per cada dia natural de retard, comptant a partir del dia d’acabament fixat en el calendari de 
l’obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 
 

Demora dels pagaments 

article 70 - es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en l’esmentada demora de 
pagaments, quan el contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d’execució 
que tingui assenyalat en el contracte. 
 

Millores i augments d’obra. Casos contraris. 

article 71 - 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 els 
amidaments 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 de totes aquestes millores o augments d’obra suposin 
sobre l’import de les unitats contractades. 
Es seguirà el mateix criteri i procediments 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 72 - quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l’arquitecte director de l’obra, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de sentir al 
contractista, el quan s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte en el cas que estan 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 73 - el contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantitat de l’assegurança coincidirà en tot moment amb el 
valor que tinguin per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la societat asseguradora, en 
cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del propietari, per que amb càrrec al compte s’aboni l’obra 
que es construeix, 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 de 
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 que anteriorment s’ha 
exposat serà motiu suficient perquè el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de la fiança, 
abonament complet de les despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a 
l’import dels danys causats al contractista per 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 sinistres, que seran taxats amb aquesta finalitat per l’arquitecte 
director. 
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’assegurança, 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. 
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Conservació de l’obra 

article 74 - 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-lo desocupat i net en el termini que l’arquitecte director fixi. 
Després de la recepció de l’edifici 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 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 esta 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’utilització d’edificis o bens del propietari 

article 75 - 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 lliurament a l’acabament del contracte, en estat de perfecta 
conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietat o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el propietari acosta d’aquell 
i amb càrrec a la fiança. 
 
 
Saragossa, Maig de 2009 
 
 
 

Andreu Borderia Rabassa 
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DETALLS 
 

 

Detall -1 

  

Tancament del solar Tanca mòvil 

 

 

 

Detall -2 

  

Excavacions Precaucions en excavacions 
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Detall -3 

  

Posició incorrecta Precaució en l’ús de l’escala 

 

 

 

 

Pujada i baixada Posició correcta 
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Detall -4 

Grues 

 

 

 

Grues 
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Detall -5 

 

Seguretat de les càrregues 

 

Detall -6 

 

Barana amb suport tipus sargent. 
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Barana d’escala 

 

 

 

Detall -7 

 

Bastida de cavallets 
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Bastides de cavallet 

 

 

 

 

 

Bastida de cavallets 
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Detall -8 

  

bastida de façana detalls bastida de façana 
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Detall -9 

 

Xarxa tipus forca 
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Detall -10 

 

 

casc cinturó 

 

 

 

  

botes ulleres 
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màscara antipols protectors auditius 

 

 

 

 

 

ancoratges cinturó (I) ancoratges cinturó (II) 
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Detall -14 

 

  

telèfons d’emergència i senyals d’obligació 
 

 

 
 

  

senyals de salvament i per l’ús de la grua 
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senyals de prohibició 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

senyals d’advertència 
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 senyals d’obligació 

 

 

Detalls varis 

  

ancoratges i barana accions dúmper 

  



139 

 

 

 

cobriment forats marquesina 

 

 

baixant de runa 
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esquema unifilar quadre elèctric obra 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Projecte Final de Carrera, Juny 2009
Autor: Andreu Borderia Rabassa
SITUAT a C/ De la Verge, 16  50792 Chiprana-Caspe (Saragossa)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
IMPLANTACIONS D'OBRASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de tanca realitzada amb plafons prefabricats de xapa cega galvanitzada de 2,00
m d'alçària i 1 mm d'espessor, amb protecció contra la intempèrie i suports del mateix material tipus Omega, separats cada
2 m (amortitzable en 5 usos). Inclou part proporcional de formigonat del pou amb formigó en massa HM-20/B/20/I i porta
d'accés de xapa galvanitzada de 4,00x2,00 m.

1 HB2Z4156

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tanca perímetral

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta bicolor vermell/blanc de material plàstic per abalisament, de 8 cm.
Segons R.D. 485/97.

2 HBC10485

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cinta bicolor

C#*D#*E#*F#2 1,000 38,850 38,850

TOTAL AMIDAMENT 38,850

m Subministrament, col·locació i desmuntatge de banderola penjant per senyalització, reflectora, realitzada de plàstic de
colors vermell/blanc, col·locada sobre suports existents. Segons R.D. 485/97.

3 HBC18598

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Banderola de senyalització

C#*D#*E#*F#2 1,000 23,300 23,300

TOTAL AMIDAMENT 23,300

u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de perill, triangular, normalitzada, L=70 cm, amb carener tubular,
(amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97.

4 HBB101L9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Senyal de perill

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de riscos normalitzat, normalitzat, de 700x1000 mm, amb
suport d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m d'alçada (amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97.

5 HBB20145

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cartell indicatiu

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Subministrament, col·locació i desmuntatge de placa de senyalització o informació de riscos, de PVC de serigrafia de
500x300 mm, fixada mecànicament (amortitzable en 3 usos). Segons R.D. 485/97.

6 HBBA0179

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Placa de senyalització de riscos

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció d'escales, composta per ´´guardacuerpos´´ de seguretat
telescòpics col·locats cada 2,5 m (amortitzables en 8 usos), fixats per serratge al forjat, passamans i travesser intermedi
format per barana de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2,5 m de longitud (amortitzable en 10 usos) i entornpeu metàl·lic
de 3 m de longitud (amortitzable en 10 usos). Segons R.D. 486/97.

1 H1521433

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Barana de protecció d'escales

C#*D#*E#*F#2 1,000 24,250 24,250

TOTAL AMIDAMENT 24,250

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció de forats verticals de façana, portes d'ascensor, etc.,
composta per passamans i travesser intermedi format per tub metàl·lic de 50 mm de diàmetre (amortitzable en 10 usos) i
entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm (amortitzable en 3 usos).

2 H1523222

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Barana de protecció de forats

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,650 4,650

TOTAL AMIDAMENT 4,650

m Subministrament, montatge i desmontatge de baixant metàl·lica de runes de 40 cm de diàmetre (amortitzable en 5 usos).
Inclou embocadura d'abocament, puntals d'acodalament, elements de subjecció i accessoris.

3 H2RB1234

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Baixant de runa

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció de perímetre de forjats, composta per ´´guardacuerpos´´
de seguretat telescòpics col·locats cada 2,5 m (amortitzables en 8 usos), fixats per serratge al forjat, passamans i travesser
intermedi format per barana de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2,5 m de longitud (amortitzable en 10 usos) i entornpeu
metàl·lic de 3 m de longitud (amortitzable en 10 usos). Segons R.D. 486/97.

4 H1523214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Barana de protecció de forjats

C#*D#*E#*F#2 1,000 28,150 28,150

C#*D#*E#*F#3 1,000 52,350 52,350

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 80,500

u Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà, amb cistell protector i mànec aïllant (amortitzable en 3 usos).5 HG42FR43

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Llum de mà

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i col·locació de quadre general de comandament i protecció d'obra per una potència màxima de 25 kW
(amortitzable en 4 usos). Segons R.D. 486/97.

6 HG42RT54

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Quadre de llum

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa horitzontal de seguretat tipus S segons UNE-EN 1263-1, de
poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de Productes Certificats AENOR per a Xarxes de
Seguretat, configuració de la xarxa al rombe (amortitzable en 5 usos), per protecció de forat horitzontal en forjats (ull
d'escala, ascensor, muntacàrregues, etc.).

7 H1511121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Celobert

C#*D#*E#*F#2 3,000 2,800 8,400

TOTAL AMIDAMENT 8,400

u Subministrament i col·locació d'extintor de pols químic ABC, polivalent antibrasa, d'eficàcia 34A/233B, de 6 kg d'agent
extintor, amb suport, manòmetre comprovable i bec amb difusor.

8 HM31HN76

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Extintor

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de protecció del perímetre del forjat en la primera planta de 2,5
m de volada, formada per mòduls metàl·lics de 2,0 m (amortitzables en 20 usos), compostos per suport mordassa,
plataforma i empostissat de fusta de pi format per posts de 20x3,8 cm units per clavaó (amortitzables en 10 usos). Segons
R.D. 486/97

9 H15302L4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Marquesina Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 1,000 9,400 9,400

TOTAL AMIDAMENT 9,400

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de passarel·la de treball de 60 cm d'ample per muntatge de forjat, formada per
tauler d'encofrar de 26 mm de gruix i 2,5 m de longitud (amortitzable en 4 usos). Segons R.D. 486/97.

10 H153PO98

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

T1 Pasarel·la per forjat

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de passarel·la de treball per muntatge de cobertes inclinades, formada per 4
taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, cosides per clavaó i esglaons transversals de 5x5 cm (amortitzable en 3 usos).
Segons R.D. 486/97.

11 H153HBT5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Pasarel·la Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de seguretat tipus V en perímetre de sostre, segons UNE-EN
1263-1, de poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de Productes Certificats AENOR per a
Xarxes de Seguretat, de 10 m d'alçada en mòduls de 10x5 m (amortitzable en 10 usos), primera posta. Fixada mitjançant
pescants tipus forca de 8,00x2,00 m (amortitzables en 15 usos) col·locats cada 4 m.

12 H1513E45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Xarxa tipus V

C#*D#*E#*F#2 1,000 19,400 19,400

TOTAL AMIDAMENT 19,400

m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de seguretat tipus V en perímetre de sostre, segons UNE-EN
1263-1, de poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de Productes Certificats AENOR per a
Xarxes de Seguretat, de 10 m d'alçada en mòduls de 10x5 m (amortitzable en 10 usos), a partir de la segona posta. Fixada
mitjançant pescants tipus forca de 8,00x2,00 m (amortitzables en 15 usos) col·locats cada 4 m.

13 H151FCR5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Xarxa tipus V

C#*D#*E#*F#2 1,000 38,800 38,800

TOTAL AMIDAMENT 38,800

m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de seguretat tipus U segons UNE-EN 1263-1, de poliamida
d'alta tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de Productes Certificats AENOR per a Xarxes de Seguretat, de
1,2 m d'alçada en el perímetre del sostre (amortitzable en 10 usos).

14 H151BN6T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Xarxa tipus V

C#*D#*E#*F#2 1,000 58,150 58,150

TOTAL AMIDAMENT 58,150

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
PROTECCIONS INDIVIDUALSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

u Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de subjecció, segons R.D. 773/97. Homologat i
marcat amb certificat CE.

1 H1415289

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Casc

C#*D#*E#*F#2 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Subministrament de casc de seguretat dielèctric amb pantalla per protecció de descarregues elèctriques (amortitzable en 5
usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

2 H141F2H5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Casc dielèctric

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció (amortitzable en 4 usos), segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

3 H147T4L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cinturó de seguretat

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element d'amarratge incorporat consistent en
una cinta tubular elàstica de 1,5 m amb amortidor d'impacte a l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos),
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

4 H147LMI8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Equip arnès

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament, muntatge i desmuntatge de corda guia anticaigudes de poliamida d'alta tenacitat de 16 mm de diàmetre,
amb guardacaps en els extrems, segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

5 H1470125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Corda guia anticaigudes

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,750 8,750

TOTAL AMIDAMENT 8,750

u Subministrament de pantalla de protecció contra partícules amb visor de policarbonat clar rígid amb fixació al cap,
(amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

6 H14201HB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Pantalla protecció

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

u Subministrament d'ulleres de protecció contra impactes (amortitzables en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologades i
marcades amb certificat CE.

7 H1420214

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ulleres contra impactes

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologades i marcades
amb certificat CE.

8 H1420215

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ulleres antipols

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de parell de guants de goma-làtex antitall, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.9 H14585LM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants de goma

C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Subministrament de parell de guants de neoprè, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.10 H14541PL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants de neoprè

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministrament de parell de guants de nitril groc d'alta resistència, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb
certificat CE.

11 H145IJU7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants de nitril groc

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat, segons R.D.
773/97. Homologats i marcats amb certificat CE.

12 H145JNU7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants resitents al foc

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Subministrament de parell de guants d'ús general de lona i serratge, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb
certificat CE.

13 H145BGT5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants d'ús general

C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Subministrament de parell de guants d'ús general de pell de boví, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat
CE.

14 H145MKIU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants d'ús general

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de parell de guants dielèctrics per electricista, aïllants fins a 5.000 V, segons R.D. 773/97. Homologats i
marcats amb certificat CE.

15 H145023L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Guants d'electricista

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament de parell de manyoples resistents al foc de fibra de Nomex aluminitzat, segons R.D. 773/97.
Homologades i marcades amb certificat CE.

16 H1450321

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Manyoples

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de protector de mans per punter, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.17 H14509JN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Protecció de mans per punter

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i ajust amb coixinet central (amortitzable en 3 usos),
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.

18 H14301LK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Casc protector auditiu

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Subministrament de joc de taps antisoroll de silicona, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.19 H1430324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Casc protector auditiu

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Subministrament de parell de botes d'aigua sense cremallera, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat
CE.

20 H14601HN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Botes d'aigua

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament de parell de botes d'aigua amb cremallera i folrades, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE.

21 H1460114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Botes d'aigua

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i plantilles d'acer flexibles, segons R.D. 773/97.
Homologades i marcades amb certificat CE.

22 H14601K1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Botes de seguretat

C#*D#*E#*F#2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament de parell de botes aïllants per electricista, fins 5.000 V, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades
amb certificat CE.

23 H14601N5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Botes aïllants

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament de parell de polaines per extinció d'incendis, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat
CE.

24 H14603X2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Polaines per extinció d'incendis

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Projecte Final de Carrera, Juny 2009
Autor: Andreu Borderia Rabassa
SITUAT a C/ De la Verge, 16  50792 Chiprana-Caspe (Saragossa)

AMIDAMENTS Pàg.: 9

u Subministrament de parell de plantilles resistents a la perforació, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE.

25 H14602NB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Plantilles

C#*D#*E#*F#2 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE.

26 H14801W2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Granota de treball

C#*D#*E#*F#2 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Subministrament de vestit impermeable de treball, de PVC, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.27 H1481525

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Vestit impermeable

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de vestit impermeable de treball, verd tipus enginyer, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE.

28 H14815P0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Vestit impermeable

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament de cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE.

29 H1481689

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bossa porta eines

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament de pitrall reflectant de color butà o groc, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.30 H1481432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bossa porta eines

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

u Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, segons
R.D. 773/97. Homologada i marcada amb certificat CE.

31 H1481754

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Faixa lumbar

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Subministrament de semi-careta antipols, d'un filtre (amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada
amb certificat CE.

32 H1440235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Semi-careta d'un filtre

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament de semi-careta antipols, de dos filtres (amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i
marcada amb certificat CE.

33 H14402M7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Semi-careta de dos filtres

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de filtre recanvi per semi-careta antipols, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE.34 H1440812

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Filtre de recanvi

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar, contra partícules de pols, FFP1, segons R.D. 773/97. Homologada i
marcada amb certificat CE.

35 H1440385

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Careta

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
EQUIPAMENTSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, amb els continguts mínims obligatoris, instal·lat
en el vestuari.

1 HQUA02LO
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Farmaciola

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de material sanitari per la farmaciola d'urgència col·locat en el vestuari, durant el transcurs de l'obra.2 HQUAM8U7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Material sanitari

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament de llitera portàtil per evacuacions, col·locada en caseta d'obra, (amortitzable en 4 usos).3 HQU2YUT6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Llitera

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local existent com caseta provisional per banys petits en obra,
composta per: aïllament tèrmic, distribució interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, revestiment de
terratzo en sòls, enrajolat en parets, aparells sanitaris, fals sostre de plaques de escaiola, portes de fusta pintada i finestres
d'alumini, amb lluna i reixes. Amb ajudes de paleta incloses. Segons R.D. 486/97.

4 HQU1VBT5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Caseta de Bany

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

m2 Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local existent com caseta provisional per vestuaris en obra,
composta per: aïllament tèrmic, distribució interior, instal·lació d'electricitat, revestiment de terratzo en sòls, enguixat i
pintura en parets, fals sostre de plaques de escaiola, portes de fusta pintada i finestres d'alumini, amb lluna i reixes. Amb
ajudes de paleta incloses. Segons R.D. 486/97.

5 HQU1M987

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Caseta de Vestuari

C#*D#*E#*F#2 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Subministrament i col·locació de radiador (amortitzable en 5 usos), perxa, banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos),
mirall, portarulls (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en 3 usos), eixugamans elèctric (amortitzable en 3 usos)
en caseta d'obra per a vestuaris i/o banys, inclou muntatge i instal·lació.

6 HQU2034R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Caseta de Banys

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

u Subministrament i col·locació de radiador (amortitzable en 5 usos), 6 taquilles individuals (amortitzables en 3 usos), 9
perxes, banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos), mirall, portarulls (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en
3 usos) en caseta d'obra per a vestuaris i/o banys, inclús muntatge i instal·lació.

7 HQU20325

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Caseta de Vestuaris

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per peó ordinari de construcció. Inclou
part proporcional de material i elements de neteja. Segons R.D. 486/97.

8 HQUZBN65

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Neteja de caseta

C#*D#*E#*F#2 105,600 105,600

TOTAL AMIDAMENT 105,600

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
RECONEIXEMENTS I FORMACIONSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una
empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclou part proporcional de pèrdua d'hores de treball per part dels
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de sis persones.

1 HQUZ02LO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Formació

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclou part proporcional de pèrdua d'hores de treball per part del
treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a
realitzar el pertinent reconeixement mèdic.

2 HQUZLMI8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Reconeixement mèdic

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
SUBCAPÍTOL IMPLANTACIONS D'OBRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HB2Z4156 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de tanca realitzada
amb plafons prefabricats de xapa cega galvanitzada de 2,00 m
d'alçària i 1 mm d'espessor, amb protecció contra la intempèrie i
suports del mateix material tipus Omega, separats cada 2 m
(amortitzable en 5 usos). Inclou part proporcional de formigonat
del pou amb formigó en massa HM-20/B/20/I i porta d'accés de
xapa galvanitzada de 4,00x2,00 m. (P - 47)

6,00028,75 172,50

2 HBC10485 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta bicolor
vermell/blanc de material plàstic per abalisament, de 8 cm.
Segons R.D. 485/97. (P - 51)

38,8501,05 40,79

3 HBC18598 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de banderola penjant
per senyalització, reflectora, realitzada de plàstic de colors
vermell/blanc, col·locada sobre suports existents. Segons R.D.
485/97. (P - 52)

23,3002,45 57,09

4 HBB101L9 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de perill,
triangular, normalitzada, L=70 cm, amb carener tubular,
(amortitzable en 5 usos). Segons R.D. 485/97. (P - 48)

1,00016,60 16,60

5 HBB20145 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell indicatiu de
riscos normalitzat, normalitzat, de 700x1000 mm, amb suport
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 2 m d'alçada (amortitzable en
5 usos). Segons R.D. 485/97. (P - 49)

1,00013,70 13,70

6 HBBA0179 u Subministrament, col·locació i desmuntatge de placa de
senyalització o informació de riscos, de PVC de serigrafia de
500x300 mm, fixada mecànicament (amortitzable en 3 usos).
Segons R.D. 485/97. (P - 50)

1,0003,05 3,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 303,73

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1521433 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció
d'escales, composta per ´´guardacuerpos´´ de seguretat
telescòpics col·locats cada 2,5 m (amortitzables en 8 usos), fixats
per serratge al forjat, passamans i travesser intermedi format per
barana de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2,5 m de longitud
(amortitzable en 10 usos) i entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud
(amortitzable en 10 usos). Segons R.D. 486/97. (P - 40)

24,25010,85 263,11

2 H1523222 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció
de forats verticals de façana, portes d'ascensor, etc., composta
per passamans i travesser intermedi format per tub metàl·lic de
50 mm de diàmetre (amortitzable en 10 usos) i entornpeu de tauló
petit de fusta de pi de 15x5,2 cm (amortitzable en 3 usos). (P - 42)

4,6504,75 22,09

3 H2RB1234 m Subministrament, montatge i desmontatge de baixant metàl·lica
de runes de 40 cm de diàmetre (amortitzable en 5 usos). Inclou
embocadura d'abocament, puntals d'acodalament, elements de
subjecció i accessoris. (P - 46)

7,00022,35 156,45

4 H1523214 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció
de perímetre de forjats, composta per ´´guardacuerpos´´ de
seguretat telescòpics col·locats cada 2,5 m (amortitzables en 8
usos), fixats per serratge al forjat, passamans i travesser
intermedi format per barana de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i

80,5007,51 604,56
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2,5 m de longitud (amortitzable en 10 usos) i entornpeu metàl·lic
de 3 m de longitud (amortitzable en 10 usos). Segons R.D.
486/97. (P - 41)

5 HG42FR43 u Subministrament i col·locació de llum portàtil de mà, amb cistell
protector i mànec aïllant (amortitzable en 3 usos). (P - 53)

2,0005,65 11,30

6 HG42RT54 u Subministrament i col·locació de quadre general de
comandament i protecció d'obra per una potència màxima de 25
kW (amortitzable en 4 usos). Segons R.D. 486/97. (P - 54)

1,000220,22 220,22

7 H1511121 m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa horitzontal
de seguretat tipus S segons UNE-EN 1263-1, de poliamida d'alta
tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de Productes
Certificats AENOR per a Xarxes de Seguretat, configuració de la
xarxa al rombe (amortitzable en 5 usos), per protecció de forat
horitzontal en forjats (ull d'escala, ascensor, muntacàrregues,
etc.). (P - 36)

8,4009,05 76,02

8 HM31HN76 u Subministrament i col·locació d'extintor de pols químic ABC,
polivalent antibrasa, d'eficàcia 34A/233B, de 6 kg d'agent extintor,
amb suport, manòmetre comprovable i bec amb difusor. (P - 55)

1,00052,25 52,25

9 H15302L4 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de marquesina de
protecció del perímetre del forjat en la primera planta de 2,5 m de
volada, formada per mòduls metàl·lics de 2,0 m (amortitzables en
20 usos), compostos per suport mordassa, plataforma i
empostissat de fusta de pi format per posts de 20x3,8 cm units
per clavaó (amortitzables en 10 usos). Segons R.D. 486/97 (P -
43)

9,40027,10 254,74

10 H153PO98 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de passarel·la de
treball de 60 cm d'ample per muntatge de forjat, formada per
tauler d'encofrar de 26 mm de gruix i 2,5 m de longitud
(amortitzable en 4 usos). Segons R.D. 486/97. (P - 45)

3,0001,16 3,48

11 H153HBT5 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de passarel·la de
treball per muntatge de cobertes inclinades, formada per 4
taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, cosides per clavaó i
esglaons transversals de 5x5 cm (amortitzable en 3 usos).
Segons R.D. 486/97. (P - 44)

3,0004,78 14,34

12 H1513E45 m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de
seguretat tipus V en perímetre de sostre, segons UNE-EN
1263-1, de poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR
mitjançant segell N de Productes Certificats AENOR per a Xarxes
de Seguretat, de 10 m d'alçada en mòduls de 10x5 m
(amortitzable en 10 usos), primera posta. Fixada mitjançant
pescants tipus forca de 8,00x2,00 m (amortitzables en 15 usos)
col·locats cada 4 m. (P - 37)

19,40014,70 285,18

13 H151FCR5 m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de
seguretat tipus V en perímetre de sostre, segons UNE-EN
1263-1, de poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR
mitjançant segell N de Productes Certificats AENOR per a Xarxes
de Seguretat, de 10 m d'alçada en mòduls de 10x5 m
(amortitzable en 10 usos), a partir de la segona posta. Fixada
mitjançant pescants tipus forca de 8,00x2,00 m (amortitzables en
15 usos) col·locats cada 4 m. (P - 39)

38,80011,40 442,32

14 H151BN6T m2 Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa vertical de
seguretat tipus U segons UNE-EN 1263-1, de poliamida d'alta
tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de Productes
Certificats AENOR per a Xarxes de Seguretat, de 1,2 m d'alçada
en el perímetre del sostre (amortitzable en 10 usos). (P - 38)

58,1503,20 186,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 2.592,14
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OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1415289 u Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb
arnés de subjecció, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE. (P - 1)

13,0003,51 45,63

2 H141F2H5 u Subministrament de casc de seguretat dielèctric amb pantalla per
protecció de descarregues elèctriques (amortitzable en 5 usos),
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 2)

2,0004,41 8,82

3 H147T4L2 u Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un
punt de subjecció (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97.
Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 29)

2,00016,80 33,60

4 H147LMI8 u Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat
anticaigudes amb un element d'amarratge incorporat consistent
en una cinta tubular elàstica de 1,5 m amb amortidor d'impacte a
l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos), segons
R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 28)

1,00019,93 19,93

5 H1470125 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de corda guia
anticaigudes de poliamida d'alta tenacitat de 16 mm de diàmetre,
amb guardacaps en els extrems, segons R.D. 773/97.
Homologada i marcada amb certificat CE. (P - 27)

8,7504,55 39,81

6 H14201HB u Subministrament de pantalla de protecció contra partícules amb
visor de policarbonat clar rígid amb fixació al cap, (amortitzable en
5 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb
certificat CE. (P - 3)

1,0003,05 3,05

7 H1420214 u Subministrament d'ulleres de protecció contra impactes
(amortitzables en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologades i
marcades amb certificat CE. (P - 4)

1,0004,35 4,35

8 H1420215 u Subministrament d'ulleres de protecció antipols (amortitzables en
3 usos), segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE. (P - 5)

1,0001,65 1,65

9 H14585LM u Subministrament de parell de guants de goma-làtex antitall,
segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE. (P -
16)

19,0004,00 76,00

10 H14541PL u Subministrament de parell de guants de neoprè, segons R.D.
773/97. Homologats i marcats amb certificat CE. (P - 15)

12,0002,90 34,80

11 H145IJU7 u Subministrament de parell de guants de nitril groc d'alta
resistència, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb
certificat CE. (P - 18)

8,0003,85 30,80

12 H145JNU7 u Subministrament de parell de guants resistents al foc, de fibra
Nomex amb acabat reflector aluminitzat, segons R.D. 773/97.
Homologats i marcats amb certificat CE. (P - 19)

1,00085,35 85,35

13 H145BGT5 u Subministrament de parell de guants d'ús general de lona i
serratge, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb
certificat CE. (P - 17)

19,0003,25 61,75

14 H145MKIU u Subministrament de parell de guants d'ús general de pell de boví,
segons R.D. 773/97. Homologats i marcats amb certificat CE. (P -
20)

8,0006,20 49,60

15 H145023L u Subministrament de parell de guants dielèctrics per electricista,
aïllants fins a 5.000 V, segons R.D. 773/97. Homologats i marcats
amb certificat CE. (P - 12)

4,00055,00 220,00

16 H1450321 u Subministrament de parell de manyoples resistents al foc de fibra
de Nomex aluminitzat, segons R.D. 773/97. Homologades i
marcades amb certificat CE. (P - 13)

1,00063,60 63,60
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17 H14509JN u Subministrament de protector de mans per punter, segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 14)

1,0003,30 3,30

18 H14301LK u Subministrament de protector auditiu amb arnès a cap anatòmic i
ajust amb coixinet central (amortitzable en 3 usos), segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 6)

9,00010,65 95,85

19 H1430324 u Subministrament de joc de taps antisoroll de silicona, segons R.D.
773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 7)

9,0001,65 14,85

20 H14601HN u Subministrament de parell de botes d'aigua sense cremallera,
segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.
(P - 22)

3,00033,10 99,30

21 H1460114 u Subministrament de parell de botes d'aigua amb cremallera i
folrades, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE. (P - 21)

3,00044,50 133,50

22 H14601K1 u Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera
metàl·lica i plantilles d'acer flexibles, segons R.D. 773/97.
Homologades i marcades amb certificat CE. (P - 23)

11,00051,40 565,40

23 H14601N5 u Subministrament de parell de botes aïllants per electricista, fins
5.000 V, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb
certificat CE. (P - 24)

4,00043,50 174,00

24 H14603X2 u Subministrament de parell de polaines per extinció d'incendis,
segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.
(P - 26)

4,00072,45 289,80

25 H14602NB u Subministrament de parell de plantilles resistents a la perforació,
segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE.
(P - 25)

11,0007,95 87,45

26 H14801W2 u Subministrament de granota de treball de una peça de
polièster-cotó, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb
certificat CE. (P - 30)

17,00019,77 336,09

27 H1481525 u Subministrament de vestit impermeable de treball, de PVC,
segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P -
32)

8,00011,90 95,20

28 H14815P0 u Subministrament de vestit impermeable de treball, verd tipus
enginyer, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat
CE. (P - 33)

4,00023,95 95,80

29 H1481689 u Subministrament de cinturó amb bossa de varis compartiments
per eines, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat
CE. (P - 34)

3,00026,35 79,05

30 H1481432 u Subministrament de pitrall reflectant de color butà o groc, segons
R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 31)

7,00023,60 165,20

31 H1481754 u Subministrament de faixa de protecció lumbar amb ampli suport
abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, segons R.D.
773/97. Homologada i marcada amb certificat CE. (P - 35)

7,00020,30 142,10

32 H1440235 u Subministrament de semi-careta antipols, d'un filtre (amortitzable
en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada amb
certificat CE. (P - 8)

2,0009,80 19,60

33 H14402M7 u Subministrament de semi-careta antipols, de dos filtres
(amortitzable en 3 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i
marcada amb certificat CE. (P - 9)

1,00017,35 17,35

34 H1440812 u Subministrament de filtre recanvi per semi-careta antipols, segons
R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. (P - 11)

8,0001,10 8,80

35 H1440385 u Subministrament de careta autofiltrant per rebutjar, contra
partícules de pols, FFP1, segons R.D. 773/97. Homologada i
marcada amb certificat CE. (P - 10)

2,0001,55 3,10
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 3.204,48

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA02LO u Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta
d'obra, amb els continguts mínims obligatoris, instal·lat en el
vestuari. (P - 61)

1,00018,15 18,15

2 HQUAM8U7 u Subministrament de material sanitari per la farmaciola d'urgència
col·locat en el vestuari, durant el transcurs de l'obra. (P - 62)

1,000108,10 108,10

3 HQU2YUT6 u Subministrament de llitera portàtil per evacuacions, col·locada en
caseta d'obra, (amortitzable en 4 usos). (P - 60)

1,00038,95 38,95

4 HQU1VBT5 m2 Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local
existent com caseta provisional per banys petits en obra,
composta per: aïllament tèrmic, distribució interior, instal·lacions
de fontaneria, sanejament i electricitat, revestiment de terratzo en
sòls, enrajolat en parets, aparells sanitaris, fals sostre de plaques
de escaiola, portes de fusta pintada i finestres d'alumini, amb
lluna i reixes. Amb ajudes de paleta incloses. Segons R.D.
486/97. (P - 57)

3,500194,25 679,88

5 HQU1M987 m2 Execució i demolició posterior de les obres d'adaptació de local
existent com caseta provisional per vestuaris en obra, composta
per: aïllament tèrmic, distribució interior, instal·lació d'electricitat,
revestiment de terratzo en sòls, enguixat i pintura en parets, fals
sostre de plaques de escaiola, portes de fusta pintada i finestres
d'alumini, amb lluna i reixes. Amb ajudes de paleta incloses.
Segons R.D. 486/97. (P - 56)

14,000163,25 2.285,50

6 HQU2034R u Subministrament i col·locació de radiador (amortitzable en 5
usos), perxa, banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos),
mirall, portarulls (amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable
en 3 usos), eixugamans elèctric (amortitzable en 3 usos) en
caseta d'obra per a vestuaris i/o banys, inclou muntatge i
instal·lació. (P - 59)

1,000137,75 137,75

7 HQU20325 u Subministrament i col·locació de radiador (amortitzable en 5
usos), 6 taquilles individuals (amortitzables en 3 usos), 9 perxes,
banc per 5 persones (amortitzable en 2 usos), mirall, portarulls
(amortitzable en 3 usos), sabonera (amortitzable en 3 usos) en
caseta d'obra per a vestuaris i/o banys, inclús muntatge i
instal·lació. (P - 58)

1,000347,60 347,60

8 HQUZBN65 u Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en
obra, realitzades per peó ordinari de construcció. Inclou part
proporcional de material i elements de neteja. Segons R.D.
486/97. (P - 64)

105,60020,85 2.201,76

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 5.817,69

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
SUBCAPÍTOL RECONEIXEMENTS I FORMACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUZ02LO u Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball,
realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una empresa
assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclou part
proporcional de pèrdua d'hores de treball per part dels
treballadors assistents a la xerrada, considerant una mesura de
sis persones. (P - 63)

1,00086,50 86,50
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2 HQUZLMI8 u Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclou part
proporcional de pèrdua d'hores de treball per part del treballador
de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al
Centre Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent
reconeixement mèdic. (P - 65)

4,000120,50 482,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 568,50
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.04.01 Implantacions d'obra 303,73
Subcapítol 01.04.02 Proteccions col·lectives 2.592,14
Subcapítol 01.04.03 Proteccions individuals 3.204,48
Subcapítol 01.04.04 Equipaments 5.817,69
Subcapítol 01.04.05 Reconeixements i formacions 568,50

01.04 Seguretat i SalutCapítol 12.486,54

12.486,54

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.04 Seguretat i Salut 12.486,54

01 Pressupost  Habitatge unifamiliarObra 12.486,54

12.486,54

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Habitatge unifamiliar 12.486,54

12.486,54

Euro
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PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITJERES 
 
 

PLEC GENERAL DE CONDICIONS. 
 
1.- CONDICIONS DE TIPUS GENERAL. 
 

1.1.- Objecte D'aquest Plec. 

L'objecte d'aquest Plec és l'enumeració de tipus general tècnic de Control i d'Execució a què s'han 
d'ajustar les diverses unitats de l'obra, per a execució del Projecte. 
Aquest Plec es complementa amb les especificacions tècniques incloses en el projecte corresponents 
a l'estructura i instal·lacions generals de l'Edifici. 
 

1.2.- Descripció General De L'obra. 

Es basa en la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres que s’executarà en una sola fase. 
L’emplaçament de l’obra és al C/ de la Verge, núm. 16 a la població de Chiprana, Caspe (Saragossa). 
 
L’habitatge consta de Planta baixa, 2 Plantes pis destinades a zona privada i una Planta Sotacoberta 
aprofitada. 
  

1.3.- Condicions Generals D'índole Legal. 

A continuació es recullen les característiques i condicions que reunirà l'obra i materials principals en 
elles empleats. 
 
Les obres a què es refereix el present projecte són de nova planta en la seva integritat, no existint 
part alguna d'aprofitament d'edificacions anteriors ni pel que fa a unitats d'obra ni a cap dels 
materials que han d'entrar a formar part d'aquesta.  
Així doncs seran automàticament rebutjats aquells elements que hagin tingut anterior ús. De la 
mateixa manera, si en les excavacions o moviments de terres aparegués algun element o fàbrica 
d'anteriors edificacions, no seran aprofitades, sent demolides en el que és necessari per establir les 
unitats d'obra indicades en els Plans, tret que siguin de caràcter històric, artístic o monumental o 
que puguin considerar-se dins la vigent Legislació, en el supòsit de troballa de tresors. 
 
Un cop adjudicades les obres, el constructor instal·larà al terreny una caseta d'obra. En aquesta hi 
haurà almenys dos departaments independents, destinats a oficina i farmaciola. El primer haurà de 
tenir almenys un tauler on puguin estendre's els plans i el segon estarà proveït de tots els elements 
precisos per a una primera capellà d'urgència. 
 
El pagament d'impostos o àrbitres en general, municipals o d'un altre origen, sobre tanques, 
enllumenat, etc... l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per 
conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Els documents d'aquest projecte, en el seu conjunt, amb els particulars que poguessin establir-se i 
les prescripcions assenyalades en el Plec de Condicions Tècnic de la Direcció General d'Arquitectura, 
a Madrid-1948 i actualitzat per la Direcció General d'Arquitectura, Economia i Tècnica de la 
Construcció a Madrid-1960 i segons publicació del Ministeri de l'Habitatge, així com les Normes 
Tecnològiques que seran d'obligat compliment en el seu total contingut, quant no s'oposi a les 
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anteriors, constitueixen un contracte que determina i regula les obligacions i drets d'ambdues parts 
contractants.  
Ambdues parts contractants es comprometen a dirimir les divergències que poguessin sorgir fins al 
seu total compliment, per amigables componedors, preferentment per l'Arquitecte Director, a qui es 
considerarà com a única persona tècnica per als dubtes i interpretacions del present Plec, o si no n'hi 
ha, l'Arquitecte designat per la Delegació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la zona i si no hi ha altre 
remei als tribunals competents, al fur de la qual se sotmeten ambdues parts. 
 
El Contracte es formalitzarà com a document privat o públic a petició de qualsevol de les parts i 
d'acord amb les disposicions vigents. Al Contracte es reflectirà les particularitats que convinguin 
ambdues parts, completant o modificant allò que s'ha assenyalat en el present Plec de Condicions, 
que quedarà incorporat al Contracte com a document integrant d'aquest. 
 

1.4.- Dels Materials i Els Seus Aparells, La Seva Procedència. 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tota classes en els punts que li 
sembli convenient, sempre que reuneixin les condicions exigides al contracte, que estiguin 
perfectament preparats per a l'objecte a què s'apliquin, i siguin empleats en obra conforme a les 
regles de l'art, a allò que s'ha preceptuat en el Plec de Condicions i a allò que s'ha ordenat per 
l'Arquitecte Director. 
  
S'exceptua el cas en què els plecs de condicions particulars disposin un origen precís i determinat, en 
aquest cas, aquest requisit serà d'indispensable compliment excepte ordre per escrit en contra de 
l'Arquitecte Director. 
  
Com a norma general el Contractista vindrà obligat a presentar el Certificat de Garantia o Document 
d'Idoneïtat Tècnica dels diferents materials destinats a l'execució de l'obra. 
  
Tots els materials i, en general, totes les unitats d'obra que intervinguin en la construcció del present 
projecte, hauran de reunir les condicions exigides pel Plec de Condicions diverses de l'Edificació, 
compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, i la resta de Normativa vigent que seran 
interpretades en qualsevol cas per l'Arquitecte Director de l'Obra, per la qual cosa l'Arquitecte podrà 
rebutjar material o unitat d'obra que no reuneixi les condicions exigides, sense que el Contractista 
pugui fer cap reclamació. 
 

1.5.- Termini De Començament I D'execució. 

L'adjudicatari haurà de donar començament a les obres dins els quinze dia següents a la data de 
l'adjudicació definitiva a favor seu, donant compte d'ofici a la Direcció Tècnica, del dia que es 
proposa inaugurar els treballs, qui acusarà rebut. 
  
Les obres hauran de quedar total i absolutament acabades en el termini que es fixi en l'adjudicació a 
comptar des d'igual data que en el cas anterior. No es considerarà motiu de demora de les obres la 
possible falta de mà d'obra o dificultats en l'entrega dels materials. 
 

1.6.- Sancions Per Retard De Les Obres. 

Si el Constructor, excloent els casos de força major, no tingués perfectament concloses les obres i en 
disposició d'immediata utilització o posada en servei, dins el termini previst en l'article corresponent, 
la propietat sentint el semblar de la Direcció Tècnica, podrà reduir de les liquidacions, fiances o 
emoluments de totes classes que tingués en el seu poder les quantitats establertes segons les 
clàusules del contracte privat entre Propietat i Contracta. 
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1.7.- Obres De Reforma I Millora. 

Si per decisió de la Direcció Tècnica s'introduïssin millores, pressupost addicionals o reformes, el 
Constructor queda obligat a executar-les, amb la baixa corresponent aconseguida en l'acte de 
l'adjudicació, sempre que l'augment no sigui superior al 10% del pressupost de l'obra. 
 

1.8.- Treballs Defectuosos. 

El Contractista, com és natural, ha d'emprar els materials que compleixin les condicions generals 
exigides en el Plec de Condicions Generals d'índole tècnica del "Plec de Condicions de l'Edificació" i 
realitzarà tots els treballs contractats d'acord amb allò que s'ha especificat en el dit document, i en 
els altres que es recullen en aquest Plec. 
  
Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és l'únic responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests pugui existir, per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que 
pugui servir d'excusa, ni li atorgui cap dret, la circumstància que per l'Arquitecte Director o el seus 
auxiliars, no se li hagi cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc el fet que li hagin estat valorats 
els certificats parcials d'obra, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte. Així 
mateix serà de la seva responsabilitat la correcta conservació de les diferents parts de l'obra, un cop 
executades, fins la seva entrega. 
  
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan l'Arquitecte Director o el seu representant a 
l'obra adverteixin vicis o defectes en els treballs efectuats, o que els materials emprats no reuneixin 
les condicions preceptuades, ja sigui en el curs d'execució dels treballs o finalitzats aquests i abans 
de verificar-se la recepció definitiva, podrà disposar que les parts defectuoses siguin demolides i 
reconstruïdes d'acord amb el que preceptua i tot això a costa de la Contracta. 
 
En el cas que la reparació de l'obra, d'acord amb el projecte, o la seva demolició, no fos tècnicament 
possible, s'actuarà sobre la devaluació econòmica de les unitats en qüestió, en quantia 
proporcionada a la importància dels defectes i en relació al grau d'acabat que es pretén per a l'obra. 
  
En cas de reiteració en l'execució d'unitats defectuoses, o quan aquestes siguin de gran importància, 
la Propietat podrà optar, previ assessorament de la Direcció Facultativa, per la rescissió de contracte 
sense perjudici de les penalitzacions que pogués imposar a la Contracta en concepte 
d'indemnització. 
 

1.9.- Vicis Ocults. 

Si l'Arquitecte Director tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció a les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció 
definitiva, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que cregui defectuosos. 
 
Les despeses de demolició i reconstrucció que s'ocasionen, seran de compte del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari. 
 

1.10.- Recepció Provisional De Les Obres. 

Un cop acabada la totalitat de les obres, es procedirà a la recepció provisional, per a la qual serà 
necessària assistència d'un representant de la Propietat, dels Arquitectes Directors de les obres i del 
Contractista o el seu representant. Del resultat de la recepció s'estendrà una acta en triple versió, 
signada pels tres assistents legals abans indicats. 
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Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d'acord amb les condicions establertes, es 
donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer en la dita data el termini de garantia d'un 
any. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta y s'especificaran en 
aquesta els defectes observats, així com les instruccions al Contractista, que la Direcció Tècnica 
consideri necessàries per remeiar els efectes observats, fixant-se un termini per esmenar-ho. Expirat 
el qual, s'efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, a fi de procedir novament a la 
recepció provisional de l'obra. 
 
Si el Contractista no hagués complert, es considerarà rescindida la Contracta amb pèrdues de fiança, 
tret que es cregui convenient concedir-li un nou i improrrogable termini. 
 
Serà condició indispensable per procedir a la recepció provisional l'entrega per part de la Contracta a 
la Direcció Facultativa de la totalitat dels plans d'obra generals i de les instal·lacions realment 
executades, així com els seus permisos d'ús corresponents. 
 

1.11.- Mesurament Definitiu Dels Treballs. 

Rebudes provisionalment les obres, es correspondrà immediatament, per la Direcció de l'obra al seu 
mesurament general i definitiu, amb precisa assistència del Contractista o un representant seu 
anomenat per l'ofici. 
 

1.12.- Termini De Garantia. 

El termini de garantia de les obres acabades serà d' UN ANY, transcorregut el qual s'efectuarà la 
recepció definitiva d'aquestes, que, de resoldre's favorablement, rellevarà el Constructor de tota 
responsabilitat de conservació, reforma o reparació. 
 
Cas de trobar-se anomalies o obres defectuoses, la Direcció Tècnica concedirà un termini prudencial 
perquè siguin esmenades i si a l'expiració d'aquest resultés que fins i tot el Constructor no hagués 
complert el seu compromís, es rescindirà el contracte, amb pèrdua de la fiança, executant la 
Propietat les reformes necessàries a càrrec de la citada fiança. 
 

1.13.- Conservació de les obres rebudes provisionalment. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia, comprès entre la recepció parcial i la 
definitiva aniran a càrrec del Contractista. En cas de dubte serà jutge imparcial, la Direcció Tècnica 
de l'Obra, sense que contra la seva resolució càpiga ulterior recurs. 
 

1.14.- Recepció Definitiva. 

Finalitzat el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats de 
la provisional. Si es trobessin les obres en perfecte estat d'ús i conservació, es donaran per rebudes 
definitivament i quedarà el Contractista rellevat de tota responsabilitat administrativa quedant 
subsistent la responsabilitat civil segons estableix la Llei. 
  
En cas contrari es procedirà d'idèntica forma que la preceptuada per a la recepció provisional, sense 
que el Contractista tingui dret a percepció de cap quantitat en concepte d'ampliació del termini de 
garantia i sent obligació seva fer-se càrrec de les despeses de conservació fins que l'obra hagi estat 
rebuda definitivament. 
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1.15.- Direcció D'obra. 

Conjuntament amb la interpretació tècnica del projecte, que correspon a la Direcció Facultativa, és 
missió seva la direcció i vigilància dels treballs que a les obres es realitzin, i això amb autoritat 
tècnica legal completa sobre les persones i coses situades a l'obra y en relació amb els treballs que 
per a l'execució de les obres, i instal·lacions annexes, es duguin a terme, si considera que adoptar 
aquesta resolució és útil i necessària per a la bona marxa de les obres. 
 
El Contractista no podrà rebre altres ordenis relatives a l'execució de l'obra, que les que provinguin 
del Director d'Obra o de les persones per ell delegades. 
 

1.16.- Obligacions De La Contracta. 

Tota l'obra s'executarà amb estricta subjecció al projecte que serveix de base a la Contracta, a 
aquest Plec de Condicions i a les ordres i instruccions que es dictin per l'Arquitecte Director o 
ajudants delegats. L'ordre dels treballs serà fixat per ells, assenyalant-se els terminis prudencials per 
a la bona marxa de les obres. 
  
El Contractista habilitarà pel seu compte els camins, vies d'accés, etc... així com una caseta a l'obra 
on figurin en les degudes condicions els documents essencials del projecte, per poder ser examinats 
en qualsevol moment.  
Igualment romandrà a l'obra sota custòdia del Contractista un "llibre d'ordres", per a quan ho jutgi 
convenient la Direcció dictar les que hagin d'estendre's, i signar-se el "assabentat" d'aquestes pel 
Cap d'obra.  
El fet que en el dit llibre no figurin redactades les ordres que té l'obligació de complir el Contractista, 
d'acord amb el que estableix el "Plec de Condicions" de l'Edificació, no suposa eximent ni atenuant 
algun per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista. 
  
Per la Contracta es facilitaran tots els mitjans auxiliars que es precisin, i locals per a magatzems 
adequats, podent adquirir els materials dins les condicions exigides i al lloc que es cregui convenient, 
però reservant-se el propietari, sempre per si o per mitjà dels seus tècnics, el dret de comprovar que 
el contractista ha complert els seus compromisos referents al pagament de jornals i materials 
invertits a l'obra, i igualment, el relatiu a les càrregues en material social, especialment en aprovar 
les liquidacions o recepcions d'obres. 
  
La Direcció Tècnica i amb qualsevol part de l'obra executada que no estigui d'acord amb el present 
Plec de Condicions o amb les instruccions donades durant la seva marxa, podrà ordenar la seva 
immediata demolició o la seva substitució fins a quedar, al seu parer, en les degudes condicions, o 
alternativament, acceptar l'obra amb la depreciació que vulgui oportuna, en la seva valoració.  
  
Igualment s'obliga a la Contracta a demolir aquelles parts en què s'apreciï l'existència de vicis ocults, 
encara que s'haguessin rebut provisionalment. 
  
Són obligacions generals del Contractista les següents: 
   

- Verificar les operacions de replantejament i anivellació, prèvia entrega de les referències per 
la Direcció de l'Obra. 

- Signar les actes de replantejament i recepcions. 
- Presenciar les operacions de mesurament i liquidacions, fent les observacions que vulgui 

justes, sense perjudici del dret que li assisteix per examinar i comprovar la dita liquidació. 
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- Executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que 
no estigui expressament estipulat en aquest plec. 

- El Contractista no podrà subcontractar l'obra total o parcialment, sense autorització escrita 
de la Direcció, no reconeixent una altra personalitat que la del Contractista o el seu 
apoderat. 

- El Contractista s'obliga, així mateix, a prendre a càrrec seu quant de personal necessari 
segons el parer de la Direcció Facultativa. 

- El Contractista no podrà, sense previ avís, i sense consentiment de la Propietat i Direcció 
Facultativa, cedir ni traspassar els seus drets i obligacions a una altra persona o entitat. 

 

1.17.- Responsabilitats de la Contracta. 

Són d'exclusiva responsabilitat del Contractista, a més de les expressades les de: 
 

- Tots els accidents que per inexperiència o descuit succeeixin als operaris, tant en la 
construcció com a les bastides, havent d'atenir-se al que disposa la legislació vigent sobre 
accidents de treball i la resta de preceptes, relacionats amb la construcció, règim laboral, 
segurs, subsidiaris, etc... 

 
- El compliment de les Ordenances i disposicions Municipals en vigor. I en general serà 

responsable de la correcta execució de les obres que hagi contractat, sense dret a 
indemnització pel major preu que poguessin costar-li els materials o per errades maniobres 
que cometés, sent del seu compte i risc els perjudicis que poguessin ocasionar. 

 

1.18.- Obres Ocultes. 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran 
els plans precisos i indispensables perquè quedin perfectament definits.  
Aquests documents s'estendran en triple versió, entregant-se un al propietari, un altre a l'Arquitecte 
Director i el tercer al Contractista, signats tots ells per aquests dos últims. Els dits plans, que hauran 
d'anar prou tancats, es consideraran documents indispensables per efectuar els mesuraments. 
 

1.19.- Seguretat I Higiene En El Treball. 

El Contractista estarà obligat a redactar un projecte complet de Seguretat i Higiene específic per a la 
present obra, conformat i que compleixin les disposicions vigents, no eximint-li l’ incompliment o els 
defectes d'aquest de les responsabilitats de tot gènere que es derivin. 
 
Durant les tramitacions prèvies i durant la preparació, l'execució i rematada dels treballs que 
estiguin sota aquesta Direcció Facultativa, seran complertes i respectades al màxim totes les 
disposicions vigents i especialment les que es refereixen a la Seguretat i Higiene en el Treball, en 
l’Industria de la construcció i el mateix en allò que s'ha relacionat als intervinents en el treball com 
amb les persones alienes a l'obra. 
 
En cas d'accidents ocorreguts als operaris, en el transcurs d'execució dels treballs de l'obra, el 
Contractista s'atendrà a allò que s'ha disposat a aquest respecte en la legislació vigent, sent en tot 
cas, únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la 
Propietat ni la Direcció Facultativa, per responsabilitat en qualsevol aspecte. 
  
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit 
sobrevinguessin, tant en la pròpia obra com en les edificacions contigües. Serà per tant del seu 
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compte l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i, de tots els danys i perjudicis que es 
puguin causar en els treballs d'execució de l'obra, quan a això hi hagués lloc. 
 
 

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS. 
 
Els materials hauran de complir les condicions que sobre ells s'especifiquin en els distints documents 
que componen el Projecte. Així mateix les seves qualitats seran acords amb les distintes normes que 
sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del 
Plec, citant-se com a referència: 
 
- Normes MV. 
- Normes UNEIX. 
- Normes DIN. 
- Normes ASTM. 
- Normes NTE. 
- Instrucció EH-88/91    EF-88   RL-88 
- Normes AENOR. 
- PIET-70. 
- Normes Tècniques de qualitat d'habitatges Socials, Ordre 24-4-76. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals (MOP), PG-3 per a obres de Carreteres i Ponts. 
 
Tindran preferència quant a la seva acceptabilitat, aquells materials que estiguin en possessió de 
Document d'Idoneïtat Tècnica, que avalin les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics 
reconeguts. 
 
Per part del Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors les qualitats que 
s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos, sigui 
sol·licitat informe sobre ells a la Direcció Facultativa i a l'Organisme encarregat del Control de 
Qualitat. 
 
El Contractista serà responsable de l'ocupació de materials que compleixin amb les condicions 
exigides. Sent aquestes condicions independents, respecte al nivell de control de qualitat per a 
acceptació dels mateixos que s'estableix en l'apartat d'Especificacions de Control de Qualitat. 
Aquells materials que no compleixin amb les condicions exigides, hauran de ser substituïts, sigui qual 
fos la fase en què es trobés l'execució de l'obra, corrent el Constructor amb totes les despeses que 
això ocasionés. En el cas que per circumstàncies diverses tal substitució resultés inconvenient, 
segons el parer de la Direcció Facultativa, s'actuarà sobre la devaluació econòmica del material en 
qüestió, amb el criteri que marqui la Direcció Facultativa i sense que el Constructor pugui plantejar 
cap reclamació. 
 

2.1.- Aigües. 

En general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al curat de formigó en obra, totes les 
aigües esmentades com acceptables per la pràctica. 
 
Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització o en cas de dubte, s’hauran d'analitzar les 
aigües i, excepte justificació especial de què no alterin perjudicialment les propietats exigibles al 
formigó, s’hauran de rebutjar totes les que tinguin un PH inferior a 5, 
les que posseeixin un total de substàncies dissoltes superior als 15 gr. per litre (15.000 PPM); el 
contingut de les quals en sulfats sobrepassi 14 gr. per litre (1.000 PPM); les que continguin iónclor en 
proporció superior a 6 gr. per litre (6.000 PPM); les aigües en què s'aprecia la presència d'hidrats de 
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carboni i, finalment les que continguin substàncies orgàniques solubles en èter, en quantitat igual o 
superior a 15 gr. per litre (15.000 PPM). 
 
La presa de mostres i les anàlisis anteriorment prescrites, hauran de realitzar-se en la forma indicada 
en els mètodes d'assaig UNEIX 72,36, UNEIX 72,34, UNEIX 7130, UNEIX 7131, UNEIX 7178, UNEIX 
7132 i UNEIX 7235. 
 
Aquelles que s'emprin per a la confecció de formigons en estructura compliran les condicions que 
s'exigeixen en l' Instrucció EHE-98. 
 

2.2.- Sorres. 

La quantitat de substàncies perjudicials que puguin presentar la sorra o àrid fi no excedirà dels límits 
que s'indiquen al quadre que a continuació es detalla. 
 
                                           Quantitat màxima en 
      % del pes total de la mostra. 
______________________________________________________ 
Terrossos d'argila...............             1,00 
 
Determinats d'acord amb el mètode 
assaig UNEIX 7133...................          
 
Material retingut pel tamís 
0,063 UNEIX 7050 i que flota en un 
liquido de pes especifico 2......                                   0,50 
 
Determinat d'acord amb el mètode 
d'assaig UNEIX-7244................ 
 
Compostos de sofre, expressats 
en SOTA i referits a l'àrid sec                                    4,00 
 
Determinats d'acord amb el mètode 
d'assaig indicat en la UNEIX 83.120                          0,4 
______________________________________________________ 
 
 

2.3.- Grava per a Formigons. 

La quantitat de substàncies perjudicials que puguin presentar les graves o àrid gros no excedirà dels 
límits que s'indiquen al quadre següent: 
 
      Quantitat màxima de 
      % del pes total de la mostra. 
______________________________________________________ 
Terrossos d'argila...............                            0,25 
 
Determinats d'acord amb el mètode 
d' assaig UNEIX 7133................         
 
Particulars blanques..............                            5,00 
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Determinats d'acord amb el mètode 
d'assaig UNEIX 7134................         
 
Material retingut pel tamís                                  0,063 
UNEIX 7050 i que flota en un liquido 
de pes especifico 2.                            1,00 
 
Determinats d'acord amb el mètode de 
assaig UNEIX 7244.................... 
 
Compost de sofre, expressats en 
SOTA  i referits a l'àcid sec. 
 
Determinats d'acord amb el mètode de 
assaig indicat en la UNEIX 83,120....                         0,4 
________________________________________________________ 
 
 
L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 
àlcalis que contingui el ciment. La seva determinació s'efectuarà d'acord amb el mètode d'assaig 
UNEIX 7137. En el cas d'utilitzar les escòries siderúrgiques com a àrid gros, es comprovarà 
prèviament que són estables, és a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos. 
Aquesta comprovació s'efectuarà d'acord amb el mètode d'assaig UNEIX 7234. 
 
Tant les sorres com la grava emprada en la confecció de formigons per a l'execució d'estructures 
hauran de complir les condicions que s'exigeixen en l' instrucció EH-88/91. 
 

2.4.- Calç greix. 

La calç greix procedirà de la calcinació de les roques calcàries exemptes d'argila, amb una proporció 
de matèries estranyes inferior al 5%. El resultat d'aquesta calcinació no contindrà caliches ni 
conglomerats especials. Serà immediatament rebutjada tota partida que ofereixi el menor indici d' 
apagat espontani. 
 
Les calçs que s'utilitzin per a la confecció de morters compliran allò que s'ha especificat en la norma 
UNEIX corresponent. 
 

2.5.- Ciments utilitzables. 

El ciment emprat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el vigent Plec de Condicions per a la 
recepció de Conglomerats Hidràulics, sempre que sigui d'una categoria no inferior a la de 250 i 
satisfaci les condicions que en el dit Plec es prescriuen. A més a més el ciment haurà de ser capaç de 
proporcionar al formigó les qualitats que a aquest s'exigeixen a la Instrucció EHE-98. 
 
L'ocupació de ciment aluminós haurà de ser objecte en cada cas, de justificació especial, fixant-se 
per la Direcció Facultativa els controls a què haurà de ser sotmès. 
 
En els documents d'origen figuraran el tipus, classe i categoria a què pertany el conglomerant. Convé 
que en els dits documents s'incloguin, així mateix, els resultats dels assajos que prevé el citat Plec, 
obtinguts en un Laboratori Oficial. 
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2.6.- Guix. 

El guix negra estarà ben olla i mòlta, net de terres i no contindrà més del 7,5% de granzas. Absorbirà 
en pastar-ho una quantitat d'aigua igual al seu volum i el seu augment en forjar no excedirà d'una 
cinquena part. El coeficient de ruptura per aixafament de la farinetes de guix forjat no serà inferior a 

80 kg. per cm2.  als vint-i-vuit dies. 
 
S'ajustaran a les condicions fixades per al guix en les seves distintes designacions, en el Plec General 
de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles a les obres de Construcció. 
 

2.7.- Morter de Ciment Pòrtland. 

La preparació dels morters de ciment PÒRTLAND pot fer-se a mà o màquina. Si el morter va a 
preparar-se a mà barrejaran, prèviament, la sorra amb el ciment en sec, i afegint lentament l’aigua 
necessària.  
 
El morter batut a màquina es tirarà tota la barreja junta, romanent en moviment, almenys quaranta 
segons. Es prohibeix terminantment el rebatut dels morters. 
 
Els morters de ciment d'ús més corrent en obra són del tipus 1:3, 1:4 i 1:6, i les dosificacions dels 
quals són com segueix: 
 
Morter de ciment              Kg./ciment            M3/sorra             L./aigua 
Tipus 1:3                      440                    0,975                  260 
Tipus 1:4                    350                   1,030                   260 
Tipus 1:6                    250                   1,100                   255 
 
No obstant això la determinació de les quantitats o proporcions en què han d'entrar els distints 
components per formar els morters, serà fixada en cada unitat d'obra per la Direcció d'Obra, no 
podent ser variades en cap cas pel Constructor. A aquest efecte haurà d'existir en l'obra una bàscula 
i els calaixos i mesures per a la sorra, amb els que es puguin comprovar en qualsevol instant les 
proporcions d'àrids, aglomerants i aigua emprats en la seva confecció. 
 

2.8.- Morter de Guix. 

Els morters de guix seran de dos tipus, segons la classe de guix: 
 
- 210 kg. de guix blanc fi. 
 650 litres d'aigua. 
  
- 850 kg. de guix negre. 
 600 litres d'aigua. 
aptes per a estesos i guarnits sobre paraments interiors. 
 
Els morters de guix es prepararan a mesura que es vagin necessitant, fent només la quantitat precisa 
en cada cas. 
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2.9.- Formigons. 

Els formigons s'ajustaran totalment a les dosificacions que es fixin en el corresponent pressupost i la 
seva docilitat serà la necessària perquè no puguin quedar coqueres en la massa del formigó sense 
perjudici de la seva resistència. 
 
Durant l'execució de l'obra es trauran provetes de la mateixa massa de formigó que s'empri d'acord 
amb les condicions del control de qualitat previst, observant en la seva confecció anàlogues 
característiques de piconament i curat que en l'obra. Les dites provetes es trencaran als set i vint-i-
vuit dies de la seva fabricació, sent vàlids els resultats d'aquest últim termini als efectes d'acceptació 
de la resistència. 
 
Si les càrregues mitges de ruptura anessin inferiors a les previstes podrà ser rebutjada la part d'obra 
corresponent, excepte en el cas que les provetes tretes directament de la mateixa obra donen una 
resistència superior a la de les provetes d'assaig.  
 
Si l'obra ve a ser considerada defectuosa, vindrà obligat el contractista a demolir la part de l'obra 
que se li indiqui per part de la Direcció Facultativa, rebutjant-la a la seva costa i sense que això sigui 
motiu per prorrogar el termini d'execució. Totes aquestes despeses d'assajos, execució i ruptura de 
provetes seran per compte del Contractista. 
 
Durant el forjat i primer període d'enduriment del formigó fa falta mantenir la seva humitat, 
mitjançant el curat, que es realitzarà durant un termini mínim de set dies, durant els quals es 
mantindran humides les superfícies del formigó, regant-les directament, o després d'obrir-les amb 
un material com a arpillera, etc... que mantingui la humitat i eviti l'evaporació ràpida. 
 
Els formigons que s'emprin en aquesta obra tindran les característiques que s'indiquen al quadre 
adjunt, i compliran les condicions que s'exigeixen en l' Instrucció EHE-98. 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS (SEGONS INSTRUCCIÓ EHE-98) 
 
 

 ESPECIFICACIONS (1) 

CARACTERÍSTIQUES GENERAL ELEMENTS QUE VARIEN 

  CIME. BIGA. PILAR 

TIPUS DE CIMENT 1-0/35    

ÀRID     

 CLASSE     

 GRANDÀRIA MÀXIMA mm.  20 20 20 

FORMIGÓ     

 Dosificació (m3)     

  CIMENT : Kg.  290 dures 363 

  GRAVA: Kg.  1360 1280 1280 

  SORRA: Kg.  680 640 640 

  AIGUA: l.  160 180 180 

 ADDITIUS     

 DOCILITAT      

  CONSISTÈNCIA PLÀSTICA    

  COMPUTACIÓ VIBRAR    

  Seient en con ABRHAMS 
cm. 

3    

 RESISTÈNCIA     

   ALS 7 DIES : Kg./cm2     

   ALS 28 DIES : Kg./cm2  150 175 175 

ARMADURES     

 TIPUS D'ACER (5) B-500S    

 RESISTÈNCIA 

CARACTERÍSTICA Kg./cm2 
5.100 

   

CONTROL DE LA RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ 

 ASSAJOS DE CONTROL     

  NIVELL (7) NORMAL    

  CLASSE DE PROVETES (8) Cilindre 
15x30 
cm. 

   

  EDAT DE RUPTURA (9) 7 i 28 dies    

  Freqüència d'assajos 
(10) (extensió d'obra per 
assaig) 

50 m3 

   

  Num. de sèries de 
provetes per assaig 
corresponent a distintes 
pastades (11) 

6 

   

  Num. de provetes per 
cada sèrie (12) 

3 
   

 ALTRES ASSAJOS (13) 
(realitzats segons EH-88/91) 

    

 CONTROL D'ACER NORMAL    
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2.10.- Acers per Armar. 

L'acer, per a les armadures de peces de formigó, serà corrugat de primera qualitat, fibrós, sense 
esquerdes ni palles, flexibles en fred i de cap manera agre o trencadís. Hauran de portar el segell de 
conformitat de CIETSID. I les seves característiques i mètodes d'assaig vindran definides per la norma 
UNEIX-36088. Tant les barres i filferros com les peces fèrriques, no presentaran en cap punt de la 
seva secció estriccions superiors al 2,5%. 
 
Aquells que siguin empleats en elements estructurals de formigó armat hauran de complir les 
condicions que s'exigeix la normativa EHE-08. 
 

2.11.- Acers Laminats. 

Els perfils laminats i totes les seves peces auxiliars d'entroncament o adaptament, s'ajustaran a les 
prescripcions contingudes en la norma NBE EA 95 
 
El director de l'obra podrà realitzar a costa de l'Adjudicatari totes les anàlisis o investigacions que 
vulgui necessàries per comprovar la seva composició i condicions de treball. 
 
Les condicions de treball mínimes dels perfils laminats seran: 
 
- Acer tipus: A-42b. 

- Límit elàstic: 2.600 kg./cm2. 

- Tensió màxima admissible de treball: 1.730 kg./cm2   
 

2.12.- Maons. 

El maó tindrà les dimensions, color i forma definits en les unitats d'obra, sent en qualsevol cas ben 
emmotllats, i haurà d'ajustar-se quant a qualitat, grau de cochura, toleràncies de dimensions, etc... a 
la norma RL-88. 
 
La fractura serà de gra fi, compacta i homogènia sense caliches, pedres ni cossos estranys, copejats 
amb un martell produiran un so campanil agut i el seu color s'oferirà en tots ells el més uniforme 
possible. 
 
El Contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa certificat de garantia del fabricant, per a 
cada classe de maó, de la seva resistència a compressió, ajustada a un dels valors següents, donats 

en kg./cm2. 
 
 Maons massissos: 100, 150, 200, 300 
 Maons perforats: 150, 200, 300 
 Maons buits: 50, 70, 100, 150, 200 
 
No s' admetran maons amb resistència inferior als següents valors: 
 

 Mao massís: 100 kg./cm2. 

 Mao perforat: 150 kg./cm2. 

 Mao buit: 50 kg./cm2. 
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2.13.- Vidres. 

Seran inalterables a l'acció dels àcids, excepte el fluorhídric, oferint-se incolors, sense aigües ni vetes 
així com tampoc bombolles, ratlles i la resta de defectes. 
 
Les seves qualitats seran les establertes en el pressupost, havent-se d'aportar i rebre amb la màxima 
pulcritud i cura. 
 
Les seves condicions i qualitats s'ajustaran a les normes NTE. 
 

2.14.- Pintures i Vernissos. 

Totes les substàncies d'ús en pintura seran de superior qualitat. Els colors preparats reuniran les 
condicions següents: 
 
 a) Facilitat d'estendre's i cobrir les superfícies a què s'apliquin. 
 b) Fixesa en la tinta o to. 
 c) Insolubilitat de l'aigua. 

 d) Facilitat d'incorporar-se i barrejar-se en proporcions quals vulgui amb olis, cues,  etc... 
 e) Inalterabilitat a l'acció d'altres colors, esmalts o vernissos. 
 
Els olis i vernissos, al seu torn, respondran a la qualitat següent: 
 
 a) Seran inalterables a l'acció dels agents atmosfèrics. 
 b) Conservaran i protegiran la fixesa dels colors. 
 c) Acusaran transparència i brillantor perfecta, sent ràpid el seu assecat. 
  
Els materials d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en 
la NTE- Pinturas, i les normes UNEIX que en ella s'indiquen, així com altres disposicions urgents, 
relatives a la fabricació i control industrial. 
 

2.15.- Materials no consignats en aquest Plec. 

Qualsevol material que no s'hagués consignat o descrit en el present Plec i fos necessari utilitzar, 
reunirà les qualitats que requereixin per a la seva funció segons el parer de la Direcció Tècnica de 
l'Obra i de conformitat amb el Plec de Condicions de l'Edificació, compost pel Centre Experimental 
d'Arquitectura i aprovat pel "Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes", bé amb els Plecs de 
Condicions aprovats per R.O. de 13 de Març d'1.903 i R.O. de 4 de Setembre d'1.908. Es consideren a 
més d'aplicació les Normes: MP-160, NA-61 i PCHA-61 del I.E.T.C.O i la MV-101.62 del Ministeri de 
l'Habitatge així com tota la Normativa Tecnològica de l'Edificació, encara que no sigui d'obligat 
compliment, sempre que hagi estat aprovada per ordre ministerial. Així mateix seran de preferent 
acceptació aquells que estiguin en possessió del Document d'Idoneïtat Tècnica. 
 

2.16.- Tubs per a Sanejament. 

En general, els tubs emprats per a l'execució de sanejament hauran de satisfer les condicions 
mínimes següents: 
 

- Seran perfectament llisos, circulars, de generatriu recta i ben calibrats. No s'admetran els 
que tinguin ondulacions o desigualtats majors de cinc mil·límetres, ni rugositats de mes d'un 
mil·límetre de gruix. 

- Hauran de poder resistir com a mínim una pressió hidrostàtica de prova de dues atmosferes, 
sense presentar exsudacions, porus o fallides de cap mena. 
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- Als tubs de formigó centrifugat els distints materials que entren en la seva fabricació hauran 
de complir les prescripcions que per a ells s'indicaven en els apartats corresponents. 

- Els tubs de gres hauran de ser absolutament impermeables i el seu ús quedarà supeditat a la 
seva facilitat o resistència al trencament com a conseqüència de seients i dilatacions.  

- La cocció de tubs i peces de gres serà perfecta, sense que es produeixin deformacions o 
caliches, i la seva secció en fractura serà vítria, homogènia, compacta i exempta de buits. 
Seran inalterables, per l'acció dels àcids, i l'absorció d'aigua no serà superior al 5% del seu 
pes. Als efectes de proves d'assaig, compliran allò que s'ha especificat en les Normes UNEIX-
41009 i 41010 a 41015 inclusivament. 

 

2.17.- Terratzos i Rajoles. 

Tant en el que respecta a les característiques dels materials que entren en la seva fabricació, com a 
les condicions que han de complir quant a dimensions, gruixos, rectitud d'arestes, etc. per a la seva 
acceptació s'aplicaran les consideracions del Plec de la Direcció General d'Arquitectura i les Normes 
Tecnològiques RST- Terrazos i RSB- Baldosas. 
 

2.18.- Baldosins Ceràmics, Rajoles, Plaquetes Ceràmiques. 

Anàlogament al punt de terratzos, per la qual cosa respecta a les característiques dels materials 
emprats en la seva fabricació, com a les condicions que han de complir en el que afecta la geometria 
de les peces, s'aplicaran les consideracions del Plec de la Direcció General d'Arquitectura, i les 
Normes Tecnològiques RPA- Alicatados i RSB- Baldosas. 
 

2.19.- Aïllaments Tèrmics. 

Els materials d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades en 
la Normativa vigent, venint obligat el Contractista a presentar el corresponent Certificat de Garantia 
expedit pel fabricant. 
 
Seran de preferent acceptació per part de la Direcció Facultativa aquells productes que estiguin en 
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica. 
 

2.20.- Materials per a Impermeabilització. 

Els materials de tipus bituminós que s'utilitzin en l'execució d'impermeabilitzacions compliran les 
especificacions reflectides en els capítols II al V, ambdós inclusivament, de la Norma MV.301. 
 
Els fabricants complimentaran el que s'especifica en aquesta Norma quant a la designació dels seus 
productes i garantiran que el material que subministren compleix totes les condicions que 
corresponen a la classe designada. 
 
Els materials que no siguin de tipus bituminós, compliran amb la Normativa actual, i hauran d'estar 
en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica acreditativa de la seva bondat per al comportament 
que se li requereix. Així mateix el Contractista presentarà Certificat de Garantia que el producte 
compleix amb els assajos que emparen el Document d'Idoneïtat. 
 

2.21.- Alumini. 

Els perfils d'alumini que s'utilitzin per a l'execució de les diferents unitats constructives seran de 
fabricació per extrusió, i estaran sotmesos a processos d' anoditzat. El contractista haurà de 
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presentar Certificat de Garantia, en el que es faci constar pel fabricant el compliment d'aquestes 
condicions així com del gruix de la capa anòdica, i el procediment de coloració.   
                                   

2.22.- Panells de xapa plegada per a Façanes i Cobertes. 

El material base serà acer laminat en fred i procés continu, i galvanitzat pel procediment SENDZIMIR, 
que garanteixi la resistència a la corrosió i asseguri la seva inalterabilitat a les mes fortes 
deformacions. Els tractaments de pintura i plastificat es realitzaran per processos tecnològics que 
mantinguin les seves característiques o les millorin. 
 
Tindran preferència en la seva acceptació aquells que estiguin en possessió del Document 
d'Idoneïtat Tècnica. 
 
El Contractista haurà de presentar Certificat de Garantia en què es faci constar pel fabricant el 
compliment d'aquestes condicions i els mètodes d'assaig continuats per a la seva constatació. 
 

2.23.- Selladors. 

Els distints productes per al farciment o segellat de juntes hauran de posseir les propietats següents: 
 
 - Garantia d'envelliment. 
 - Impermeabilització. 
 - Perfecta adherència a distints materials. 
 - Inalterabilitat davant el contacte permanent amb l'aigua a pressió. 
 - Capacitat de deformació reversible. 
 - Fluència limitada. 
 - Resistència a l'abrasió. 
 - Estabilitat mecànica davant les temperatures extremes. 
  
A l'efecte el Contractista presentarà Certificat de Garantia del fabricant en què es faci constar el 
compliment del seu producte dels punts exposats. 
La possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica serà raó preferencial per a la seva acceptació. 
 

2.24.- Relació esquemàtica de materials amb especificació de la norma que han de complir amb un 
caràcter no limitador sobre es Condicions Generals d'aquest Plec. 

 

MATERIAL 
PLEC, NORMA O 
INSTRUCCIÓ QUE 
HA DE SEGUIR. 

QUALITAT OBSERVACIONS 

   

Farciments generals 
i amb material 
filtrant. 

PG-3-1975 MOP.   

 

Canonada porosa. PG-3-1975 MOP. ART.420  

 

Formigons i els seus 
components 

EHE-08 

Segons s'especifica 
en les Especificacions 
de Control de 
Qualitat del Projecte. 
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Barres d'acer per a 
armadures de 
formigó armat. 

EHE-08 

Segons queda 
definida en les 
Especificacions de 
Control  del Projecte. 

 

 

Mallazo 
electrosoldat per a 
armadures de 
formigó armat. 

EHE-08 

Segons queda definit 
en les Especificacions 
de Control del 
Projecte. 

 

 

Forjats. EFHE-2002/ EHE-08 

Sobrecàrrega d'ús 
d'acord amb les 
Especificacions del  
Projecte. 

Serà triat pel 
Constructor però 
haurà de ser 
aprovat per la 
Direcció facultativa 
de l'Obra i 
Organització de 
Control. 

 

Elèctrodes per a 
unions soldades. 

EHE-08 
Adequada al material 
d'unió i posició de 
soldeig. 

Serà triat pel 
Constructor però 
haurà de ser 
aprovat per la 
Direcció facultativa 
de l'Obra i 
Organització de 
Control. 

  

Maó massís, per a 
fàbriques de 
tancament cara 
vista. 

RL-88 
Massissa o 
perforació Qualitat 
1a R-100  kg./cm2. 

 

 

Maó buit. RL-88 
Qualitat 2a R-80     
kg./cm2. 

 

 

Guixos. 

Plec General de  
Condicions per a la  
Recepció de Guixos  i 
Escaioles. 

Qualitat 1a, blanc. 
Qualitat      2a,    
negre. 

 

 

Cobertes. Normes NTE 
Segons 
Especificacions del 
Projecte. 

 

Terratzo en peces 
UNE IX-41008, 
NTE/RST 

Rajoles. 1a Qualitat 
Es requerirà l' apro- 
vació per part de la 
Direcció d'Obra. 
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Terratzo rentat. NTE/RST. 40x40 Qualitat 1a. 
Es requerirà l' apro- 
vació per part de la 
Direcció d'Obra. 

 

Rajoles. NTE/RPA 
Qualitat 1a. Blanc  
15x15. Qualitat 2a. 
Blanco 15x15. 

Segons Especificació 
de Projecte i segons  
el seu ús. 

 

Gres. NTE/RPA  
Es requerirà l'apro- 
bació per part de la 
Direcció d'Obra. 

 

Parquet. UNE 56-810   

 

Fusta per a fusteria 
de buits. 

Normes NTE 
Material segons És-  
pecificació de Pro  
jecte. 

Haurà de ser 
aprovat pel Director 
d'Obra. 

   

Material per la car-   
pintería metàl·lica. 

Normes NTE Alumini 
Es requerirà l'apro- 
vació per part de la 
Direcció d'Obra. 

 

Vidres. Normes NTE 
Segons especificació 
de Projecte. 

 

 

Pintures i vernissos. Normes NTE  
Segons especificació 
d'altres parts de 
Projecte. 

 

Baranes 

Seran d'acer de 
qualitat A-42B 
d'acord amb la 
Normes NTE. Tots 
aquests elements 
seran protegits per 
galvanitzat en 
calent, el gruix de 
capa dels quals no 
serà inferior a 30 
mm. o pintura a 
base de dues mans 
d'antioxidant. 
Realitzat l'assaig 
d'uniformitat del 
galvanitzat, haurà de 
conduir a resultats 
positius. Tant en el 
que respecta a la 
seva fixació com a 
l'element, el  seu 
subministrador 
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haurà de facilitar la 
justificació que és 
susceptible de 
suportar una acció 
de 200 kg./ml. 
aplicada en la 
posició més 
desfavorable. 

 

Impermeabilitzants Normes UNE   

 

Components 
d'instal·lacions 
Elèctriques. 

REBT 
Normativa de Segell 
de Conformitat a 
Normes AEE i 
Normes UNE 
relacionades  amb 
aquestes 
instal·lacions. 
Norma NTE:    - IEB. - 
IEP.    - IEF.   - IEI. 

.  

 

Components de la 
instal·lació de 
lampisteria. 

Norma NTE:     - IFC, 
IFA, IFF,   IFR, i 
Normes UNE IX 
relacionades. 

  

 

Components de la   
instal·lació de 
sanejament. 

Normes NTE:  - ISS, i 
Normes UNE IX 
relacionades. 

  

                         
 

3.- CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE COMPLIR L'EXECUCIÓ. 
 
El procés constructiu de les distintes unitats que conformen el projecte s'ajustarà a les 
especificacions de la Normativa vigent aplicant-se amb preferència les següents: 
 
- Normes MV. 
- Normes Tecnològiques NTE. 
- EHE-98 
- EFHE-02. 
- RL-88. 
- Normes Tecnològiques de Qualitat en Habitatges Socials, Ordre 24-11-76. 
- Plec de Prescripcions Tècniques  Generals per a  Obres de  Carretera i Ponts (MOP) PG-3. 
  
Per part del Contractista haurà de posar-se especial atenció en la vigilància i control de la correcta 
execució de les distintes unitats del Projecte, a fi que la qualitat s'atingui a les especificacions que 
sobre elles es previngui en les distintes Normes que serveixen de suport i guia del procés 
Constructiu. L'acceptació o no de les parts executades serà independent que aquestes hagin estat o 
no certificades, ja que en tot cas els certificats han de ser considerats com "a bo compte". 
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3.1.- Condicions generals de l'execució. 

3.1.1.- Replantejament. 

Els replantejaments, traçats, anivellacions i la resta d'obres prèvies, s'efectuaran pel Contractista 
d'acord amb les dades del projecte, plans, mesures, dades o ordres que es facilitin, realitzant el 
mateix, amb la màxima atenció, de forma que no s'admetran errors majors d'1/500 de les 
dimensions genèriques, així com dels marges d'error indicats en les condicions generals d'execució 
de la resta de les unitats d'obra.  
 
La Direcció Facultativa controlarà tots aquests treballs a través de l’Arquitecte Director, Aparellador 
o persona indicada a l'efecte, si bé, en qualsevol cas, la Contracta serà totalment responsable de 
l'exacta execució del replantejament, anivellació, etc... 
  
La Contracta proporcionarà personal i mitjans auxiliars necessaris per a aquests operaris, sent 
responsable per les modificacions o errors que resultin per la desaparició d'estaques, senyals o 
elements essencials establerts. 
 

3.1.2.- Moviment de terres. 

Els buidatges, terraplenaments, rases, pous, etc... s'executaran amb les dimensions, pendents i 
característiques que es fixen així com els materials assenyalats en mesurament. 
  
En el cas que fora necessari apuntalar, entibar o realitzar qualsevol mesura de precaució o protecció 
de les obres, el Contractista vindrà obligat a realitzar-les d'acord amb les necessitats del moment i 
amb les ordres de la Direcció Facultativa. 
  
La profunditat de fonamentació, serà la necessària fins a trobar terreny ferm, serà aproximadament 
la calculada en el projecte, abonant-se per unitat d'obra resultant. No es procedirà al barrejat sense 
ordre expressa de la Direcció. 
  
Diàriament es comprovaran els entibats, per evitar possibles tombs, en aquest cas i de produir-se 
desgràcies personals o danys materials, serà d'exclusiva responsabilitat de la Contracta. 
  
Si es presentessin esgotaments, s'adoptaran les mesures convenients per a la seva execució per 
administració, excepte pacte en contra. 
 

3.1.3.- Pocería i Sanejament. 

Les obres de clavegueram, revestiments, pous, registres, etc... es faran així mateix amb els materials 
marcats en mesurament i amb les dimensions i pendents fixats per a cada cas, previs els 
replantejaments que corresponen. 
  
L'ample de la rasa per allotjar els tubs de sanejament serà el necessari per poder executar els 
treballs d'execució sense entrebancades. Aquests es recolzaran sobre el material apropiat que 
recollirà la unitat corresponent en mesurament i es reompliran amb terres per capes de 20 cm. 
  
Les arquetes i els pous de sanejament es brunyiran a l'interior amb les arestes arrodonides i amb 
pendent cap al tub de sortida. Abans de la seva execució es replantejaran en situació i anivellació 
d'acord amb el pendent indicat. 
  
Les arquetes no es taparan hermèticament fins que s'hagi procedit a la seva perfecta neteja i 
control. 
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Tots els materials es protegiran perfectament durant el transport, ús i col·locació dels mateixos. 
 

3.1.4.- Fonamentació de rases i sabates. 

La fonamentació es replantejarà d'acord amb els plans corresponents amb tota exactitud, tant en 
dimensions i alineacions com en rasants del pla de fonamentació. 
 
Els paraments i fons de les rases i sabates quedaran perfectament retallats, nets i anivellats, 
realitzant totes les operacions d' entibació que siguin necessàries per a la seva perfecta execució i 
seguretat. 
 
En cas d'haver-hi despreniment de terres, per a la cubicació del buidatge només es tindrà en compte 
les dimensions que figuren en el pla de fonamentació, havent de retirar les terres sobrants. 
 
Abans de formigonar es deixaran previstos els passos de canonades corresponents, es col·locaran les 
armadures segons els plans d'estructura tant de les sabates com de les arrancades de murs i pilars, i 
dels diàmetres i qualitat indicats en mesuraments i estructura. 
 
El formigó de neteja tindrà un gros mínim de 5 cm. sent piconament i anivellant abans de col·locar 
les armadures. 
 
No es procedirà al massissat de les rases i sabates fins que no hagin estat reconegudes per la 
Direcció Facultativa. 
  
Les soleres tindran el gros, dosificacions i resistència que s'indiquin en les unitats d'obra 
corresponents, tant de base com de subbase, no permetent-se per a aquest últim cas l'ocupació 
d'enderrocs. Es deixaran les juntes de dilatació que s'indiquin bé en plans o per la Direcció 
Facultativa. 
 

3.1.5.- Estructura. 

L'estructura tant si és de formigó com metàl·lica complirà amb totes les normes en vigor, quant a 
valoració de càrregues, esforços, coeficients de seguretat, col·locació d'elements estructurals i 
assajos i control d'aquesta segons s'especifica en els fulls adjunts. Compliran les condicions que 
s'exigeixen en les Instruccions EHE-08, EF-88 i CTE. 
 
No obstant això, s'inclouen una sèrie de condicions d'execució que s’hauran de verificar en 
l'elaboració, col·locació i construcció definitiva d'aquesta. 
 
Els ferros tant de rodons com de perfils laminats seran del diàmetre, classe i grandària especificada 
en els plans d'estructura. 
 
Es replantejarà perfectament tota l'estructura d'acord amb els plans, tant en planta com en altura i 
grandàries, abans de procedir a la col·locació i construcció definitiva d'aquesta. 
 
Els ferros tant de rodons com de perfils laminats seran del diàmetre, classe i grandària especificada 
en els plans d'estructura. 
  
Es replantejarà perfectament tota l'estructura d'acord amb els plans, tant en planta com en altura i 
grandàries, abans de procedir a la col·locació d'encofrats, fitacions i la resta d'útils d'ajuda. 
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Tots els ferros de l'estructura, el seu especejament i col·locació es comprovaran abans i després 
d'estar col·locats al seu lloc, tant en encofrats com en fitacions, no es procedirà al seu formigonat 
fins que no s'hagi verificat per la Direcció Facultativa. 
  
Es comprovarà en tots els casos les anivellacions i verticalitat de tots els elements tant d'encofrat 
com d'estructura. 
  
A les obres de formigó armat es regaran tots els encofrats abans de formigonar, havent 
d'interrompre aquest en cas de temperatures inferiors a 5º. 
  
Durant els primers 7 dies com a mínim serà obligatori el regat diari, i no es desencofrarà abans dels 7 
dies en cas de pilars i murs, i de 15 dies en cas de bigues, lloses i forjats reticulats, no permetent-se 
fins llavors la posada en càrrega de cap d'aquests elements de l'estructura. 
  
En els forjats de tipus ceràmic o de biguetes, es procedirà al massissat de totes les unions d'aquest 
amb bigues i murs en una dimensió no inferior a 50 cm. de l'eix del suport, així com a la col·locació 
dels ferros de lligat i de reforç per a cada bigueta d'acord amb els plans d'estructura, i detalls, 
incorporant-se també el mallazo de repartiment. 
  
Les entregues de les biguetes seran com a mínim de 15 cm. 
  
En les estructures de perfils laminats es pintaran amb mini totes les parts d'aquesta que no vagin 
cobertes pel formigó, i s'executaran amb totes les condicions estipulades en la normativa vigent. 
 

3.1.6.- Obra. 

Les obres de fàbrica de maó,s’ hauran d'executar amb tota perfecció i cura. Tindran les dimensions i 
gruixos marcats en plans i mesurament. Portaran les juntes verticals trobades, i a nivell les 
horitzontals. Els aparells correspondran a les necessitats de cada cas. Els maons s'asseuran a refrec, 
prèviament humitejats, cuidant que el morter reflueixi per totes les seves juntes. En els casos de 
discontinuïtat es deixaran els murs esglaonats per travar amb les fàbriques següents. 
 
Les voltes, arcs, etc... s'executaran sobre cimbra, amb la precaució d'afluixar-la en acabar, per al seu 
perfecte seient. Les voltes tapiades, els revoltons i forjats, portaran les rosques, material i morter 
que s'indiquin en mesurament. 
 
Les cornises, estants, impostes i volades, seran de la classe i fàbrica que es marqui, cuidant del seu 
perfecte lligam amb la resta de les fàbriques. 
  
Les pujades de fums, conductes i registres, tindran en general les seccions marcades, així com les 
altures i rematades que a l'efecte s'assenyalin. 
  
Les filades s'executaran amb la classe de maó i material indicat, fent el seu seient amb la classe de 
morter que figuri en mesurament. Tots els seus paraments quedaran perfectament plans, amb les 
seves arestes regularitzades, per poder rebre els guarnits i estesos amb la menor quantitat possible 
de material, prèvia col·locació anivellada dels corresponents “guardavivos”. 
  
Tots els guarnits i estesos estaran perfectament plans, procedint a la seva execució per mitjà de 
mestres amb separacions màximes de 2 m. 
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Els voluminosos d'escalons es podran executar amb fàbrica de maó o amb recrescut de la llosa de 
formigó que en aquest cas estarà inclòs en el preu i es comprovarà perfectament la seva execució 
d'acord amb els plans corresponents. 
  
La composició dels respectius morters, serà l'assenyalada en mesurament i pressupost per a cada 
cas. 
  
Els distints tipus de cobertes s'ajustaran a les diferents Normes Tecnològiques que se li apliquen en 
funció del material base i d'acabat. 
 

3.1.7.- Revestiments i Paviments. 

Els distints revestiments i paviments vindran definits en les unitats de mesuraments, i quant a la seva 
execució es regiran per les Normes Tecnològiques corresponents. 
  
Els paraments interiors guarnits de guix negre mestrejat es realitzaran amb mestres cada 2 metres i 
en els angles i cantonades es realitzaran mestres dobles a fi que surtin rectes els vius i racons. Sobre 
el guarnit es farà l'estès de plana amb guix blanc, rentant-ho després perfectament. 
  
Els esquerdejats es faran amb morter de ciment en proporció indicada en l' unitat d'obra i de la 
mateixa forma que els estesos. Els arrebossats petris es faran amb sorra de riu, ciment i àrid de 
pedra de marbre, traient la capa de ciment superficial un cop forjada deixant a la vista el gra de 
pedra. 
  
Els nevats a la calç, es faran barrejant la calç apagada amb sorra de gra gros. 
  
Tots els revestiments tant en parets com en sostres seran resistents a les glaçades en funció de les 
seves característiques. 
  
Els entaulellats i paviments seran els indicats en les definicions i mesuraments, complint-se les 
qualitats per part de les cases subministradores d'acord amb les normes exigibles. 
  
Prèvia a la seva col·locació es farà un replantejament per comprovar l'especejament i així evitar les 
juntes complicades i ruptures, exigint en la seva execució, uniformitat, horitzontalitat o verticalitat 
segons els casos i planeitat, rebutjant les bosses, coqueres i peces trencades. 
  
En la col·locació dels sòcols es cuidaran que coincideixin les juntes d'aquests i la dels paviments. 
  
En els casos d' enrastrelats, emmoquetats i altres paviments continus no es col·locaran els 
paviments i revestiments fins passats deu dies d'estar executada la solera i capa anivelladora, per 
evitar humitats. 
  
En tots els casos abans de l'execució definitiva es presentarà a la Direcció Facultativa una mostra 

amb una superfície mínima d'1 m2. tant per a revestiments com en paviments sense el requisit del 
qual no seria donada per vàlida l'execució d'aquells. 
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3.1.8.- Cantera i Pedra Artificial. 

Les fàbriques de maçoneria s'executaran en forma que els murs quedin perfectament aplomats, amb 
arestes verticals emprant en la seva construcció pedres de dimensions apropiades i portant a més a 
més passadors per al seu millor lligam a les fàbriques. 
  
Les parts de cadiratge, si són llises, aplantillades o decorades, així com els xapats, s'ajustaran a les 
respectives memòries. El seu seient es farà en falques de fusta i el rebut amb lletada de ciment molt 
clar, deixant orificis per a sortida d'aire. Els morters tindran la proporció fixada en pressupost. 
 

3.1.9.- Fusteria d'armar, de taller i metàl·lica. 

Tots els elements de fusteria d'armar que s'emprin han de tenir les dimensions i escuadres 
necessàries per complir les condicions de resistència que hagin de suportar. 
  
La fusteria de taller i metàl·lica comprendrà les diverses classes de tipus de portes, balcons, finestres 
i la resta de que es facilitin en la memòria. Les espigues, acoblaments, motllures, tableratge i la resta 
d'elements, compliran les normes precises a l'engròs, dimensions i la resta d'aspectes. Els contra 
cèrcols en fusta seran d'un mínim de 4x7 o 4x11, segons pertanyin a envà o paredó. 
  
No s'admetran nusos i unions encolades, així com cops d'obra, etc.., exigint-se l'escatat de fàbrica en 
cas de fusta i miniat en metàl·lica i la total terminació d'escatat, pintura o envernissat per al seu 
certificat com a unitat executada. 
  
Els ferramentes de penjar i seguretat tindran les dimensions i característiques apropiades a les 
superfícies i pes dels fulls segons les normes a aplicar. 
  
Els sòcols, muntants i tapajuntes seran de les dimensions i característiques adequades, segons els 
plans de detall exigint les mateixes condicions que per a la resta de la fusteria de taller. 
 

3.1.10.- Lampisteria i aparells sanitaris. 

Els aparells sanitaris seran els que figurin en els plans i els mesuraments, exigint la marca, color i 
qualitat definides, no permetent-se els aparells defectuosos de fabricació, canvis de color, defectes 
del bany de porcellana, bombolles, porus, pèl o esquerdes. 
 
Es col·locaran perfectament anivellats, subjectes al sòl. 
  
No s'admetran els entaulellats que s'espatllin per culpa de la col·locació dels aparells o els accessoris, 
sent de compte del Contractista la reposició d'aquells. 
  
Totes les aixetes seran les especificades en mesuraments presentant-se perfectament unides als 
aparells i comprovant la seva posada al punt, per certificar els aparells sanitaris. 
  
La instal·lació de lampisteria serà l'especificada en mesuraments presentant-se perfectament unida 
als aparells i comprovant la seva posada al punt, per certificar els aparells sanitaris. 
  
La instal·lació de lampisteria es muntarà a la vista dels plans definitius d'obra, per a la qual cosa 
presentarà la casa instal·ladora el seu corresponents plans de muntatge, exigint aquesta premissa 
com a condició prèvia. 
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La instal·lació d'aigua freda i calenta s'executarà amb el material previst en la documentació del 
projecte, sense abonyegaments, i amb les seccions precises en el càlcul. Les unions entre trams de 
canonades, així com les d'aquests als aparells seran del tipus apropiat d'acord amb la normativa 
vigent d'aplicació en funció del material d'execució. 
  
La instal·lació de sanejament es realitzarà amb la canonada prevista als desguassos dels aparells, 
manguetones i bots sifònics amb gruixos adequats a la normativa a aplicar, presentant-se sense 
abonyegaments ni canvi de seccions, i cuidant amb la màxima exigència les anivellacions i 
recorreguts horitzontals que no excediran d'1,5 m. 
 
El sanejament vertical es realitzarà amb canonades tipus Drena o semblant segons especifiquin els 
mesuraments, tractant els trams sencers amb juntes Gibaut o d'ampolla segons els casos, procurant 
el mínim de juntes i unions. 
 
El Contractista està obligat a muntar els aparells necessaris per comprovar les degudes condicions de 
la instal·lació en tots els seus aspectes i com determini la Direcció Facultativa, de forma que 
s'assegura l' estanquitat de l’ instal·lació per a proves de càrrega de doble pressió que la prevista per 
a l'ús normal, la lliure dilatació i la protecció dels materials. 
  
Per a l'execució de la xarxa exterior d'abastament s'assegurarà també l'estanqueidad i la possibilitat 
de buidatge i purgat de tota o part de la xarxa. 
 Les canonades d'abastament d'aigua hauran de complir en tota la seva extensió el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua, aprovat per Ordre de 9 de 
Desembre d'1.975. 
 

3.1.11.- Electricitat. 

Els mecanismes d'electricitat seran els que figuren en els plans i en els mesuraments, exigint la 
marca, color i qualitat definits en aquells, no permetent-se aparells defectuosos, decolorats, amb 
fissures, etc... Tota la instal·lació complirà el Reglament de Baixa Tensió, i els distints conductors 
tindran les seccions mínimes que en ell es prescriuen. 
  
Els mecanismes s'instal·laran anivellats i a les distàncies que indiqui la Direcció Facultativa. 
  
La instal·lació definitiva es muntarà amb els plans de la casa muntadora en què s'inclouran tots els 
detalls de la instal·lació, exigint aquesta premissa com a condició prèvia. 
  
La instal·lació anirà encastada sota tub de policlorur de vinil, i d'acord amb totes les normes de Baixa 
i Alta Tensió del Ministeri d'Indústria, en tot allò concernent a preses de terra, disjuntors automàtics, 
simultaneïtat, etc... així com a les particulars de la Companyia Subministradora. 
Així mateix les canalitzacions s'instal·laran separades 30 cm. com a mínim de les d'aigua, gas, etc... i 
5 cm. com a mínim de les de telèfons o antenes. 
  
Respecte a la instal·lació de conductes per a telèfons, aquestes es faran d'acord amb les condicions 
de la companyia subministradora tenint en compte que les canalitzacions hauran d'anar separades 
de qualsevol altra un mínim de 5 cm. 
  
En qualsevol cas tots els materials de la instal·lació es protegiran durant el transport, ús i col·locació 
dels mateixos. 
  
La instal·lació de presa de terra serà d'ús exclusiu per a la posada a terra de tota la instal·lació 
elèctrica i de l'edifici complet. 
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La tensió de contacte serà inferior a 24 V. en qualsevol massa, i amb una resistència del terreny 
menor de 20 Ohms. 
 

3.1.12.- Telefonia i Interfonia. 

Aquestes instal·lacions s'efectuaran d'acord amb les normes de la companyia subministradora 
C.T.N.E. i les conduccions es col·locaran separades de qualsevol altra instal·lació, un mínim de 5 cm. 
  

3.1.13.- Evacuació de fums, gasos i ventilació. 

L'evacuació de fums i gasos es projecta per conductes distints i amb escomeses des de l'aparell a la 
canalització corresponent. 
  
Els conductes previstos seran de total estanquitat, verticalitat, i els seus materials estaran protegits 
en els casos necessaris; les canalitzacions estaran separades de les instal·lacions paral·leles de gas un 
mínim de 5 cm. 
  
Les ventilacions artificials estaran executades per conductes homologats, amb protecció dels 
materials en contacte amb les altres unitats d'obra i en els passos de forjats, etc... 
 

3.1.14.- Treballs de rematada, decoració i diversos. 

Tots els treballs de rematada en les seves diverses classes de paviment, entaulellats, etc... 
s'executaran dins les qualitats en els materials que s'expressen, d'acord amb les condicions mínimes 
establertes en els Plecs Generals. 
 
Els treballs de decoració en pedra artificial, guixos, escaioles, etc.., amb les millors qualitats i d'acord 
amb les mostres executades i als detalls triats. 
  
Les obres de pintura es faran amb la classe de materials que s'especifiquin en mesurament, portant 
com a mínim una mà d'emprimació i dos de color que es designi, prèvia aprovació de les mostres 
que per a cada cas s'exigeixin. 
  
Totes les obres que s'han esmentat i aquelles altres que fos menester executar, s'ajustaran en la 
seva execució a les millors pràctiques, i sempre a les instruccions que es dicten per la Direcció o els 
seus Auxiliars Tècnics de les obres. 
  
Totes les memòries d'estructura i instal·lacions, conjuntament amb la de materials, formen així 
mateix part del Plec de Condicions, quant als oficis respectius es refereix. 
 

3.1.15.- Ajudes. 

El Contractista queda obligat a realitzar els treballs d'ajudes contractats percentualment o 
especificats en el pressupost de contracta, justificant en ambdós casos a través de parts de treball 
els costos que han suposat les mateixes en cas d'aconseguir les xifres pressupostades, les diferències 
es descomptaran dels certificats o de la liquidació final. En cas de superar-se les previsions recollides 
en contracte el contractista no tindrà dret a reclamar cap quantitat addicional. 
Es consideren ajudes les següents: 
 
- Obertura de tancament i de fregadisses. 
- Pasos en murs i forjats. 
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- Bastimentada necessària, comprenent el seu muntatge, desmuntatge i desplaçament. 
- Mà d'obra i maquinària mecànica per a la descàrrega i desplaçament dels materials pesats de 
l'obra. 
- Fixació de murs de fusta o metàl·lics, ben sigui en obres de fàbrica o en falsos sostres d'escaiola, 
etc... 
- Instal·lacions de punts de llum, força i aigua, necessaris per a l'execució de les instal·lacions. 
 
Al contrari no es consideren ajudes d'obra aquells treballs que puguin ser mesurables com a unitats 
d'obra i que recollim a continuació. 
  
- Excavacions i farciments. 
- Construcció de barricades. 
- Pous, aljubs, etc... 
- Alineacions de ventilació, o conductes en obres de fàbrica. 
- Reposats per a inspecció. 
 
 

4.- ESPECIFICACIONS SOBRE EL CONTROL DE QUALITAT. 
 
Per part de la Propietat, i amb l'aprovació de la Direcció Facultativa, s'encarregarà a un Laboratori de 
Control de Qualitat, amb homologació reconeguda, l'execució del Control de Qualitat d'acceptació. 
Independentment el Constructor haurà de portar a càrrec seu i sota la seva responsabilitat el Control 
de Qualitat de producció. 
  
El Constructor haurà de facilitar, a càrrec seu, al Laboratori de Control designat per la Propietat, les 
mostres dels distints materials necessaris, per a la realització dels assajos que es relacionen, així com 
aquells altres que volgués oportú ordenar la Direcció Facultativa. A fi que la realització dels assajos 
no suposi cap obstacle en la bona marxa de l'obra, les distintes mostres de materials s'entregaran 
amb antelació suficient, i que com a mínim serà de 15 dies més el propi temps de realització de 
l'assaig. 
  
Pel que fa als controls d'execució sobre unitats d'obra, bé en període constructiu, ben acabades, el 
Constructor facilitarà al Laboratori de Control tots els mitjans auxiliars i mà d'obra no qualificada, 
que precisi per a la realització dels distints assajos i proves. 
  
Als quadres que s'acompanyen, es detalla una relació de materials amb especificació dels controls a 
realitzar, i la seva intensitat de mostratge, en el seu grau mínim. L' incompliment de qualsevol de les 
condicions fixades per a aquests conduirà al rebuig del material en la situació en què es troba, ja 
sigui en magatzem, ben adaptat a l'obra, o col·locat, sent de compte del Constructor les despeses 
que ocasionés la seva substitució. En aquest cas, el Constructor tindrà dret a realitzar a càrrec seu, 
un contra assaig, que designarà el Director d'Obra, i d'acord amb les instruccions que a l'efecte es 
dictin per aquest. Basant-se en els resultats d'aquest contra assaig, la Direcció Facultativa podrà 
autoritzar l'ocupació del material en qüestió, no podent el Constructor plantejar cap reclamació com 
a conseqüència dels resultats obtinguts de l'assaig origen. 
  
Davant un suposat cas d'incompliment de les especificacions, i en el que per circumstàncies de 
diversa índole, no fos recomanable la substitució del material, i es jutgés com de possible utilització 
per part de la Direcció Facultativa, previ el consentiment de la Propietat, el Director d'Obra podrà 
actuar sobre la devaluació del preu del material, al seu criteri, devent el Constructor acceptar la dita 
devaluació, si la considera més acceptable que procedir a la seva substitució. La Direcció Facultativa 
decidirà si és viable la substitució del material, en funció dels condicionaments de termini marcats 
per la Propietat. 
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4.1.- Quadre De Materials Amb Especificació De Controls A Realitzar I La Seva Intensitat De 
Mostratge. 
 

MATERIAL CONTROLS  A REALITZAR INTENSITAT DE MOSTRATGE 

   
 FONAMENTACIÓ              

 
 Aigua de fonamentació.     Assaig sobre agressivitat.    1 Assaig per obra. 

   
Terreny de fonamentació.    D'acord amb els seus 

caracte- rístiques.    
 1 Assaig per obra. 

    
 Formigó.          Segons EHE-08. Realitzat per Laboratori 

homologat, segons les   
característiques del projecte 
i el nivell normal. 

  
SANEJAMENT    Comprovació de les 

característiques de la 
canonada.  Assaig de flexió 
longitudinal (cas que la 
canonada   estigui situada a 
una cota el superior a -3 m.).    

1 Assaig per obra (cada  
assaig consta de 3 de- 
terminacions). 1 Assaig per 
obra (cada  assaig consta de 
3 determinacions). 

  
 ESTRUCTURA      

 
 Estructura de formigó       

 
 a) Ciment.  Segons EHE-08.     1 Assaig de característiques 

físiques, químiques i   
mecàniques al 
començament de  l'obra.1 
Assaig cada tres mesos   
d'obra, i almenys tres 
assajos durant l'obra, de 
característiques   físiques i 
mecàniques, pèrdua al foc i 
residu    insoluble. 

             
 b) Formigons.          Segons EHE-08 per al nivell 

corresponent.   
Realització per part del 
Laboratori homologat   del 
control de formigons per a 
un nivell de control normal. 
Dues preses de quatre 
provetes per lot de 500 m2. i 
4 mesures de  consistència 
en Con d'Abrams   per lot. 

          
 c) Barres llises per a formigó 
armat.         

Certificat de qualitat del 
fabricant segons EHE-08. 

Per a nivell normal. 2 assajos 
per diàmetre emprat en 
cada obra. 
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d) Barres corrugades per a  
formigó armat.  

Certificat de qualitat del  
fabricant segons EHE-08.     

 Per a nivell normal. 2 
assajos per diàmetre emprat 
en obra. 

   
ESTRUCTURA METÀL·LICA      

 
 a) Acer laminat.   Segons Normes UNE.  1 assaig d'acord amb 

normes UNE IX per c/20 Tn. 
a tracció. 

       
 b) Elèctrodes per a solda-  
dura.      

Identificació de marques de 
qualitat i aptitud per a 
neteja. Segons UNE.   

1 vegada al començament 
de l'execució   o sempre que     
es plantegi un canvi 
d'elèctrode  . 

        
c) Soldadura.        Control d'equips instal·lats i 

soldadures en taller, i en 
obra.       

En taller un cop al   
començament de l'execució. 
En obra d'acord amb el  
volum a executar. 

   
 FORJATS              

 
 Certificat de qualitat del  

fabricant, comprovació de 
mòdul i tipus de forjat.   

1 assaig a càrrec de ser- vici 
de mòdul de forja do tipus 
significatiu utilitzat en obra. 

         
 OBRA        

 
 - Blocs i maons.      Resistència a compressió.   3 assajos per 

subministrador. 
     

   Absorció.    3 assajos per 
subministrador.  

      
 Geladicitat.           3 assajos per 

subministrador.  
    

  Eflorescències.   
 

 - Guixos.       Principi i fi del forjat. 1 assaig per obra. 
   

 Finor mòlt.  1 assaig per obra. 
   

 - Morters.      Resistència a compressió 
del   morter.       
Consistència.         Aptitud de 
la sorra per al seu   ocupació.    

Un per mes. 

 
XAPATS I SOLADOS  

  

 
 - Rajoles.     Certificat de qualitat del   3 assajos per obra. 
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fabricant. Segons UNE IX 
24007. 
  

     
 Certificat de qualitat del    

fabricant. de densitat 
aparent. Segons UNE IX-
7007. 

3 assajos per obra 

    
 Determinació  Segons UNE 

IX-7008. Determinació Del 
coef. absorció de l'aigua. 

3 assajos per obra. 

       
 Segons UNEIX-7015. Assaig 

de desgast per fregament.      
3 assajos per obra. 

    
 Segons UNE IX-7033. Assaig 

de geladicitat i 
permeabilitat.    

3 assajos per obra 

 
   Segons UNEIX-7034. 

Determinació resistència a 
flexió i al xoc.  

3 assajos per obra. 

 
 

PINTURES GALVANITZADES    
 

 (Placa coberta)      Segons Normes ATEG.        
Gruix de Zinc.  

1 assaig per tipus. 

   
 Uniformitat.  1 assaig per tipus. 

  
FUSTERIA  Control dimensional.          1 assaig per tipus. 

   
 VIDRIERIA     Control dimensional.   1 assaig per tipus. 

       
  Planeïtat.     1 assaig per tipus. 

    
IMPERMEABILITZANTS  Verificació de certificat 

d'origen.      
 

 
 Contingut de betum.       1 assaig cada 5.000 m2. 

 
 Pes de làmina.     1 assaig cada 5.000 m2. 

  
 Resistència a tracció.  1 assaig cada 5.000 m2. 

  
MATERIALS 
D'INSTAL·LACIONS 

Assaig de tubs de conducte 
d'instal·lacions de fontaneria 
i calefacció. Certificat de 
qualitat del fabricant.          

3 assajos per edifici. 
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5.- MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES UNITATS D'OBRA. 
 
S'indica a continuació el criteri adoptat per a la realització dels mesuraments de les distintes unitats 
d'obra, així com la valoració d'aquestes. 
  
El Constructor haurà d'aportar l'estudi dels seus preus unitaris als criteris de mesurament que aquí 
s'expressen, entenent-se que les quantitats ofertes es corresponen totalment amb elles. 
  
En cas d'indefinició d'alguna unitat d'obra, el constructor haurà d'acompanyar a la seva oferta els 
aclariments precisos que permetin valorar l'abast de la cobertura del preu assignat, entenent-se en 
qualsevol altre cas que la quantitat oferta, és per a la unitat d'obra corresponent totalment acabada 
i d'acord amb les especificacions. 
  
Si per omissió aparegués alguna unitat la forma de mesurament i del qual abonament no hagués 
quedat especificada, o en els casos d'aparició de preus contradictoris, haurà de recórrer-se a Plecs 
de Condicions de Caràcter General, havent d'acceptar en tot cas pel Constructor, en forma 
inapel·lable, la proposta redactada a l'efecte pel Director d'Obra. 
  
A continuació s'especifiquen els criteris de mesurament i valoració de les diferents unitats d'obra. 
 

5.1.- Moviment de Terres. 

5.1.1.- Excavacions. 

Es mesuraran i abonaran pel seu volum deduït de les línies teòriques dels plans i ordres de la 
Direcció de l'Obra. 
  
El preu comprèn el cost de totes les operacions necessàries per a l'excavació, fins i tot el transport a 
abocador o a dipòsits dels productes sobrants, el refinament de les superfícies de l'excavació, la tala 
de tota mena de vegetació, les entibacions i altres mitjans auxiliars, la construcció de desguassos per 
evitar l'entrada d'aigües superficials i l'extracció d'aquestes, la desviació o tapament de brolladors i 
els esgotaments necessaris. 
  
No seran abonables els treballs i materials que hagin d'emprar-se per evitar possibles 
despreniments, ni els excessos d'excavació que per conveniència o altres causes alienes a la Direcció 
d'Obra, executi el Constructor. 
  
No seran d'abonament els despreniments, excepte en aquells casos que es pugui comprovar que van 
ser deguts a una força major. Mai ho seran els deguts a negligència del constructor o a no haver 
complert les ordres de la Direcció d'Obra. 
  
Els preus fixats per a l'excavació seran favorits per a qualsevol profunditat, i en qualsevol classe de 
terreny. 
 

5.1.2.- Farcits. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics, ja compactats, sobre plans o perfils transversals a 
l'efecte. 
  
El preu comprèn el cost de totes les operacions necessàries per a la realització de la unitat, així com 
l'aportació dels materials acords amb les especificacions, mitjans auxiliars, etc... per obtenir la unitat 
d'obra acabada totalment, complint les exigències marcades en el projecte. 
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En el cas que s'ocasionin excessos de farciments motivats per sobre excavacions sobre les línies 
teòriques o marcades per la Direcció d'Obra, estarà el Constructor obligat a realitzar aquests 
farciments en excés a la seva costa, però complint les especificacions de qualitat, tot això sempre 
que no existeixi causa de força major que ho justifiqui. 
  
Els preus fixats per al farciment a distintes profunditats s'aplicaran en cada cas a tota l'altura 
d'aquest. 
 

5.2.- Sanejament. 

5.2.1.- Arquetes i pous de registre. 

Es mesuraran i abonaran per unitats realment executades. 
  
El preu comprèn els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, excavació de terres, farciments, etc... 
necessaris per deixar completament acabada la unitat tal com es troba definida en els documents 
del projecte. 
 

5.2.2.- Canonades en general. 

Es mesuraran i abonaran per ml. realment executats sobre unitat totalment acabada, sense cap 
increment per entroncaments o endolls, peces especials, etc... que quedarà inclòs en el metre lineal 
especificat. 
  
El preu comprèn els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, excavació de terres, farciments, etc... 
necessaris per deixar completament acabada la unitat. Inclou així mateix, la base de seient segons 
les especificacions del projecte o ordres de la Direcció d'Obra, realització de gafets de maó, fixacions, 
etc... 
 

5.2.3.- Claveguerons. 

Es mesuraran i abonaran per unitats realment executades. 
  
El preu assignat comprèn la realització de la boca de desguàs i la fabricació, subministrament, 
col·locació i fixació de la reixeta, d'acord amb les especificacions de projecte, per deixar la unitat 
totalment acabada i neta d'acumulacions de materials estranys de qualsevol tipus, fins a la recepció 
provisional de les obres. 
 

5.3.- Fonamentació, Soleres I Estructura. 

5.3.1.- Formigons. 

Es mesuraran i abonaran per m3. resultants d'aplicar als distints elements formigonats les 
dimensions fitades en els plans i ordenades per la Direcció d'Obra. 
 
Queden inclosos en el preu dels materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, encofrat i desencofrat, 
fabricació, transport, abocament i compactació, curat, realització de juntes i totes les operacions 
siguin precises que per deixar completament acabada la unitat d'acord amb les especificacions del 
projecte. 
 
En particular queden així mateix incloses les addicions, tals com plastificants, accelerants, 
retardants, etc... que siguin incorporats al formigó, bé per imposicions de la Direcció d'Obra o per 
aprovació de la proposta del Constructor. 
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No seran d'abonament les operacions que sigui necessari efectuar per netejar i reparar les 
superfícies de formigó que acusin irregularitats dels encofrats o presentin defectes que segons el 
parer de la Direcció Facultativa exigeixin tal actuació. 
  
No han estat considerats encofrats per als distints elements de la fonamentació. 
 

5.3.2.- Soleres. 

Es mesuraran i abonaran per m2. realment executats i mesurats en projecció horitzontal per la seva 
cara superior. 
  
En el preu queden inclosos els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars, preus per a encofrat, 
desencofrat, fabricació, transport, abocament i compactació del formigó, obtenció dels nivells 
desitjats per a col·locació del paviment asfàltic, curat, part proporcional de puntes, barrera contra 
humitat, i totes les operacions que siguin precises així com la part proporcional de juntes que 
s'assenyalin, per deixar completament acabada la unitat. 
  
Queden en particular incloses en el preu, les addicions que siguin incorporades al formigó bé per 
imposicions de la Direcció d'Obra, o per aprovació de la proposta del Director. 
  
No seran d'abonament les operacions que siguin necessàries efectuar per la separació de superfícies 
que acusin defectes o irregularitats i siguin ordenades per la Direcció d'Obra. 
 

5.3.3.- Armadures. 

Les armadures es mesuraran i abonaran pel seu pes teòric, obtingut d'aplicar el pes del metre lineal 
dels diferents diàmetres a les longituds fitades en els plans. Queden inclosos en el preu els excessos 
per tolerància de laminació, entroncaments no previstos i pèrdues per demèrit de puntes de barra, 
la qual cosa haurà de ser tingut en compte pel constructor en la formació del preu corresponent, ja 
que no seran abonats aquests conceptes. 
  
El preu assignat inclou els materials, mà d'obra i mitjans auxiliars, per a la realització de les 
operacions de tall, doblegat i col·locació de les armadures en obra, fins i tot els separadors i la resta 
de mitjans per mantenir els recobriments d'acord amb les especificacions de projecte. 
  
No seran d'abonament els entroncaments que per conveniència del constructor siguin realitzats 
després de l'aprovació de la Direcció d'Obra i que no figurin en els plans. 
 

5.3.4.- Forjats. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats i mesurats per la cara superior del 
forjat descomptant els buits per les seves dimensions lliures en estructura sense desconcar amples 

de bigues i pilars. Queden inclosos en el preu assignat al m2. els massissats a les zones pròximes a 
bigues d'estructura, els cèrcols de bord i interiors incorporats en el gruix del forjat, i fins i tot 
l'armadura transversal de repartiment de la capa de compressió i la de negatius sobre suports. 
 
El preu comprèn a més a més els mitjans auxiliars, mà d'obra i materials, així com les cimbres, 
encofrats, etc... necessaris. 
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5.3.5.- Acer laminat  i obres metàl·liques  en general. 

Es mesuraran i abonaran pel seu pes en quilograms. 
  
El pes es deduirà dels pesos unitaris que donen els catàlegs de perfils i de les dimensions 
corresponents mesurades en els plans de projecte o en els facilitats per la Direcció de l'Obra durant 
l'execució i degudament comprovats en l'obra realitzada. En la formació del preu del quilogram es té 
ja en compte un tant per cent per despuntis i toleràncies. 
  
No serà d'abonament l'excés d'obra que per la seva conveniència, errors o altres causes, executa el 
Constructor. 
  
En aquest cas es trobarà el Constructor quan substitueixi alguns perfils o seccions per altres majors, 
amb l'aprovació de la Direcció de l'obra, si això es fa per conveniència del constructor, bé per no 
disposar d'altres elements al seu magatzem, o per aprofitar material disponible. 
  
En les parts de les instal·lacions que figuren per peces en el pressupost, s'abonarà la quantitat 
especialment consignada per cadascuna d'elles, sempre que s'ajustin a les condicions i a la forma i 
dimensions detallades en els plans i ordres de la Direcció d'Obra. 
 
El preu comprèn el cost d'adquisició dels materials, el transport, els treballs de taller, el muntatge i 
col·locació en obra amb tots els materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris, el pintat de mini i, 
en general, totes les operacions necessàries per obtenir una correcta col·locació en obra. 
 

5.4.- Obra. 

5.4.1.- Fabriques en general. 

Es mesuraran i abonaran pel seu volum o superfícies d'acord amb la indicació d'unitat d'obra que 
figuri al quadre de preus o sigui, metre cúbic o metre quadrat. 
  
Les fàbriques de maó en murs, així com els muretes de paredó o maó doble o senzill, es mesuraran 
descomptant els buits. 
  
S'abonaran les fàbriques de maó pel seu volum real, comptant amb els gruixos corresponents al 
marc de maó empleat. 
 
Els preus comprenen tots els materials, que es defineixen en l' unitat corresponent, transports, mà 
d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar completament la classe de fàbrica 
corresponent, segons les prescripcions d'aquest Plec. 
  
No seran d'abonament els excessos d'obra que executi el Constructor sobre els corresponents als 
plans i ordres de la Direcció de l'obra, ben sigui per verificar malament l'excavació, per error, 
conveniència o qualsevol causa no imputable a la Direcció de l'obra. 
 

5.4.2.- Escales. 

Es mesuraran i abonaran per superfícies de taulers realment construïts en metres quadrats. 
  
El preu comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar 
l'obra inclòs el voluminós d'escalons. 
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5.4.3.- Esquerdejats, guarnits i arrebossats. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície total realment executada i mesura 
segons el parament de la fàbrica acabada, això és, incloent el propi gros del revestiment i 
descomptant els buits, però mesurant esquenes i llindes. 
  
En façanes es mesuraran i abonaran independentment l'esquerdejat i revocat executat sobre aquest, 
sense que es pugui admetre una altra descomposició de preus a les façanes que la suma del preu de 
l'esquerdejat base més el revoco del tipus determinat en cada cas. 
  
El preu de cada unitat d'obra comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars 
necessaris per executar-la perfectament. 
 

5.4.4.- Conductes, baixants i canalons. 

El mesurament de les llimes i canalons s'efectuarà per metre lineal de cada classe i tipus, aplicant-se 
el preu assignat al quadre corresponent del pressupost. En aquest preu s'inclou, a més dels materials 
i mà d'obra, tots els mitjans auxiliars i elements que siguin necessaris fins a deixar-los perfectament 
acabats. 
  
En els preus dels tubs i peces que s'han de fixar amb grapes, es consideraran incloses les obres 
oportunes per rebre les grapes i la fixació definitiva d'aquestes. 
  
Tots els preus s'entenen per unitat perfectament acabada, i incloses les operacions i elements 
auxiliars necessaris per a això. 
  
Tant els canalons com les baixants es mesuraran per metre lineal totalment instal·lat i pel seu 
desenvolupament tots els elements i peces especials, de tal manera, que en cap cas sigui necessari 
aplicar més preus que els corresponents al metre lineal de canaló, fins i tot a les peces especials, 
bifurcacions, colzes, etc, la repercussió de les quals ha d'estudiar-se inclòs en el preu mitjà del metre 
lineal corresponent. 
 
La valoració de registres i arquetes es farà per unitat, aplicant a cada tipus el preu corresponent 
establert al quadre del projecte. En aquest preu s'inclouen, a més dels materials i mà d'obra les 
despeses d'excavació i arrossegament de terres, fàbriques o formigó necessaris i tots els mitjans 
auxiliars i operacions precises per a la seva total terminació.  
 

5.4.5.- Bimbells. 

Es mesuraran i abonaran per metre lineal. 
 
El preu comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a la 
completa terminació de la unitat d'obra. 
 

5.4.6.- Xapats. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície realment executada, mesura segons la 
superfície exterior, igual que els esquerdejats. 
  
El preu comprèn tots els materials (inclosos peces especials), mà d'obra, operacions i mitjans 
auxiliars necessaris per a la completa terminació de la unitat d'obra d'acord amb les prescripcions 
d'aquest Plec. 
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Quan els sòcols es rematin mitjançant motllura metàl·lica o de fusta, aquesta es mesurarà i abonarà 
per metre lineal, independentment del metre quadrat de xapat. 
 

5.4.7.- Rebut de contra - cèrcol  i cèrcol. 

Es mesuraran i abonaran per unitats realment executades i d'acord amb la designació del quadre de 
preus. 
  
El preu inclou els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per deixar totalment 
acabada la unitat. 
  
No s'inclou en el preu el contra - cèrcol, que quedarà inclòs en les unitats de fusteria. 
 

5.4.8.- Cobertes. 

Es mesuraran i abonaran per metre quadrat de superfície de coberta realment executada en 
projecció horitzontal. 
  
En el preu queden inclosos els materials, mà d'obra, i operacions i mitjans auxiliars necessaris per 
deixar totalment acabada la unitat d'acord amb les prescripcions del projecte. 
  
En particular, en el preu del metre quadrat, queden inclosos els solapis de làmines, tant de 
superfícies horitzontals com de verticals. 
 

5.5.- Aïllants i impermeabilitzants. 

Es mesuraran i abonaran per m2. de superfície tractada o revestida. El preu inclou tots els materials, 
mà d'obra, mitjans auxiliars i operacions precises per deixar totalment acabada la unitat. 
  
No s'abonaran els solapes que s’hauran de comptabilitzar dins el preu assignat. 
 

5.6.- Paviments i entaulellats. 

5.6.1.- Paviment Asfàltic. 

Es mesurarà i abonarà en m2. de superfície realment executada i mesura en projecció horitzontal. El 
preu inclou els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars i operacions necessàries per deixar totalment 
acabada la unitat, d'acord amb les especificacions del projecte, és a dir, tant la capa d'emprimació 
com la realització del paviment, fins i tot les seves juntes. 
 

5.6.2.- Paviments en general. 

Es mesuraran i abonaran per m2. de superfície de paviment realment executada. 
  
El preu inclou el morter de seient, lletada, part proporcional de juntes de llautó, les capes 
d'anivellació, i en general tota la mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, i operacions precises, per 
deixar totalment acabada la unitat, d'acord amb les prescripcions del projecte. 
  

En les escales, els escalons es mesuraran per ml. i per m2. els altiplans i farciments. 
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5.6.3.- Sòcols i coixinets. 

Es mesuraran i abonaran per ml. realment executats efectuant-se el mesurament sobre l'eix de 
l'element i en les trobades es mesuraran les longituds en ambdues direccions. 
  
El preu inclou la totalitat de la mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, part proporcional de peces 
especials, i operacions per deixar acabada la unitat segons s'especifica en el projecte. 
 
5.6.4.- Entaulellats i revestiments. 

Es mesuraran i abonaran per m2. de superfície realment executada mesura sobre la superfície de 
l'element que es xapa, és a dir, descomptant buits, però mesurant esquenes i llindes. El preu 
comprèn tots els materials, incloent peces romes, i altres especials, mà d'obra, operacions i mig 
auxiliars necessaris per a la completa terminació de la unitat d'acord amb les especificacions del 
projecte. 
 

5.7.- Fusteria. 

5.7.1.- Portes, armaris, finestres, portelles i vidrieres. 

Es mesuraran i abonaran per la superfície del buit en m2, això és per la superfície vista per fora, 
incloent el cèrcol, però no el contra - cèrcol. 
  
En el preu queden inclosos els materials, fabricació en taller, transport, tant de les portes, armaris, 
finestres, portelles i vidrieres, incloent el cèrcol, el contra - cèrcol, ferramentes de penjar i seguretat 
i maniobra, tapajuntes, guies de persianes, guies de penjar amb el seu capalçat i tapa - guies, mà 
d'obra, operacions i mig auxiliars necessaris per deixar totalment acabada la unitat segons queda 
especificada. 
 

5.7.2.- Capalçats i tapes de registre. 

Es mesuraran i abonaran per ml. mesura la seva longitud en superfície vista i direcció horitzontal 
sobre la unitat d'obra acabada. 
  
El preu inclou tots els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars i operacions per deixar acabada 
totalment la unitat i a les tapes de registre els ferramentes de penjar, maniobra i tancament. 
 

5.7.3.- Persianes enrotllables. 

Es mesuraran i abonaran per m2. de superfície de buit mesurat en el mateix criteri que la fusteria. 
  
En el preu queden inclosos tots els materials, persiana, eix metàl·lic, accionament, cinta i recollidor, 
suports, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars per a fixació en obra i en general tot el que exigeixi 
la completa terminació de la unitat d'acord amb els especificacions del projecte. 
 

5.8.- Manyeria i tancaments metàl·lics. 

5.8.1.- Engraellats metàl·lics i baranes. 

Es mesuraran i abonaran en m2. de superfície totalment executada. 
  
El preu inclou els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, operacions i part proporcional d'elements 
d'ancoratge i fixació per deixar totalment acabada la unitat i la seva protecció a base de dues mans 
d'antioxidant i dos d'esmalt. 



41 

 

5.8.2.- Acer Laminat. 

La definició i formes de mesurament i abonament d'aquest preu és anàleg a l'assenyalat 
anteriorment. 
 

5.8.3.- Tubs I Altres Perfils Metàl·lics. 

Es mesuraran i abonaran per ml. mesurats sobre el seu eix i comptant entregues i solapes. 
  
El preu inclou els materials, mà d'obra, operacions, mig auxiliars, soldadura, part proporcional 
d'elements de fixació i peces especials, i en general tot el precís per a la completa terminació de la 
unitat d'acord amb les especificacions del projecte. 
 

5.9.- Vidrieria. 

5.9.1.- Vidres i vidre. 

Es mesurarà i abonarà per m2. de superfície real col·locada de vidre incloent el preu tots els 
materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars, per deixar l'obra totalment acabada. 
 

5.10.- Pintures i vernissos. 

5.10.1.- Pintures i vernissos. 

Es mesurarà i abonarà per m2. de superfície real, pintada, efectuant-se el mesurament d'acord amb 
les formes següents: 
 
- Pintura sobre murs, envans, sostres: es mesurarà descomptant-se buits. Les motllures  es 

mesuraran per la seva superfície desenvolupada. 
- Pintura o envernissat sobre fusteria: es mesurarà a dues cares incloent-se els tapajuntes. 
- Pintura o envernissat sobre sòcols i sòcols: es mesurarà per ml. 
- Pintura sobre finestrals metàl·lics: es mesurarà a dues cares. 
- Pintures sobre persianes metàl·liques: es mesuraran a dues cares. 
- Pintura sobre capalçats: es mesurarà per ml. indicant el seu desenvolupament. 
- Pintura sobre reixa i baranes: en els casos de no estar inclosa la pintura en l' unitat a pintar, 

es mesurarà a una sola cara. En buits que portin fusteria i reixes, es mesuraran 
independentment ambdós elements. 

- Pintura sobre radiadors de calefacció: es mesurarà per elements si no queda inclosa la 
pintura en el mesurament i abonament de la dita unitat. 

- Pintura sobre canonades: es mesurarà per ml. amb l'excepció abans apuntada. 
     
En els preus unitaris respectius, està inclòs el cost dels materials; mà d'obra, operacions i mitjans 
auxiliars que siguin necessaris per obtenir una perfecta terminació, fins i tot la preparació de 
superfícies, neteja, escatat, etc., previs a l'aplicació de la pintura. 
 

5.11.- Valoració i abonament de les obres. 

5.11.1.- Abast dels preus. 

El preu de cada unitat d'obra afecta obra civil i/o instal·lació, equip, màquina, etc..., comprèn: 
  
Totes les despeses d'extracció, aprovisionament, transport, muntatge, proves en buit i càrrega, 
mostres, assajos, control de qualitat, acabat de materials, equips i obres necessaris, així com les 
ajudes d'obra, electricitat, lampisteria i de qualsevol altra índole que siguin necessàries. 
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Totes les despeses a què doni lloc el personal que directa o indirectament intervinguin en la seva 
execució i totes les despeses relatives a mitjans auxiliars, ajudes, segurs, despeses generals, 
gravàmens fiscals o d'una altra classe i indemnitzacions o abonament per qualsevol concepte, 
entenent que la unitat d'obra quedarà total i perfectament acabada i amb la qualitat que s'exigeix en 
el projecte, i que, en tot cas, té el caràcter de mínima. 
  
No es podrà reclamar, addicionalment a una unitat d'obra, altres en concepte d'elements o treballs 
previs i/o complementaris, a menys que tals unitats figurin mesures en el pressupost. 
 

5.11.2.- Relacions Valorades. 

Per la Direcció Tècnica de l'Obra es formaran mensualment les relacions valorades dels treballs 
executats, comptats preferentment "a l'origen". Descomptant de la relació de cada mes el total dels 
mesos anteriors, s'obtindrà el volum mensual de l'Obra Executada. 
  
El Constructor podrà presenciar la presa de dades per estendre les dites relacions valorades, 
disposant d'un termini de sis dies naturals per formular les reclamacions oportunes; transcorreguts 
els quals sense cap objecció, se li reputarà total i absolutament conforme amb elles. 
  
Per al còmput d'aquest termini es prendrà com a data la del mesurament valorat corresponent. 
  
Aquestes relacions valorades, per la qual cosa a la Propietat i Direcció Facultativa es refereix, només 
tindran caràcter provisional, no comportant acceptació definitiva ni aprovació absoluta. 
 

5.11.3.- Obra que té dret a percebre el Constructor. 

El Constructor té dret a percebre l' import a Preu de Pressupost o Contradictoris, si escau, de totes 
les unitats que realment executi, siguin inferiors, iguals o superiors a les consignades en el Projecte 
excepte pacte en contra sempre que responguin a aquest o ho hagin estat expressament ordenades 
per escrit per la Direcció Tècnica, segons ha quedat establert en l'article corresponent. 
 

5.11.4.- Pagament de les obres. 

El pagament de les obres es verificarà per la Propietat contra certificat aprovat, expedida per la 
Direcció Facultativa d'elles. 
  
Els pagaments de liquidacions tindran el caràcter de bestretes "a bo compte", és a dir, que són 
absolutament independents de la liquidació final i definitiva de les obres, quedant subjectes a 
rectificació, verificació o anul·lació si corresponguessin. 
  
En cap cas excepte en el de rescissió, quan així convingui a la Propietat, seran a tenir en compte, als 
efectes de liquidació, els materials arreplegats a peu d'obra i qualsevol altre element auxiliar que en 
ella estiguin intervenint. 
  
Seran de compte del Constructor quantes despeses de tot ordre s'originin a l'Administració, a la 
Direcció Tècnica o als seus Delegats per a la presa de dades i redacció dels mesuraments o 
operacions necessàries per abonar total o parcialment les obres. 
  
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general que constarà als mesuraments i 
valoracions de totes les unitats que constitueixen la totalitat de l'obra. 
 
    L'Arquitecte  La Propietat 
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El present Plec General, és subscrit en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per a cadascuna de les parts, el tercer, per a l'Arquitecte Director i el 
quart per a l'expedient del Projecte dipositat al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Lleida, el qual convé 
que farà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
Saragossa a 10 de Maig de 2009 
 
 
 
 
La Propietat   El Contractista. 
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6.- CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES  
 

6.1.- 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, 
amidaments 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. 
 

6.2.-  Condicions Facultatives 

6.2.1- Delimitació General de Funcions Tècniques 

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. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 

 

6.2.2- 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. 
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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 extendre 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. 
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. 
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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. 
 
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 amidaments. 
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. 
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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. 

 

6.2.3- 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 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. 
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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 els 
amidaments. 
 
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. 
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 
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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 preceptuï 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 
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
 
 
 



51 

 

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 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. 

 

6.2.4 De Les Recepcions D'edificis I Obres Annexes 

De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- 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. 
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. 
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Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- 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 39.- 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 40.- El termini de garantia s’haurà d' estipular 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 41.- 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 42.- 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 43.- 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. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- 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. 
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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. 

 

6.3- Condicions Econòmiques 

6.3.1- Principi general 

Article 45.- 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. 
 
Article 46.- 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. 
 

6.3.2- Fiances 

Article 47.- 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. 
 

Fiança provisional 
 
Article 48.- 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 49.- 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. 
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De la seva devolució en general 
 
Article 50.- 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, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- 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. 

 

6.3.3- Dels preus 

Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- 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 
infermetats 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. 
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 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
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Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
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 53.- 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 54.- 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 55.- 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). 
 
Formes tradicionals de mesures o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- 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 mesurar 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 57.- 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. 
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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, percebin 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. 
 
Emmagatzematge de materials 
 
Article 58.- 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. 

 

6.3.4 Obres per administració 

Administració 
 
Article 59.- 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 60.- 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 61.- 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. 
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, percebin per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l' import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 
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Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- 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 nomines 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, capataços, 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 63.- 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 64.- 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 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 65.- 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. 
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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 66.- 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. 

 

6.3.5- De la valoració i abonament dels treballs 

Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui 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. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- 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. 
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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 els amidaments necessaris 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, es podrà 
certificar fins el noranta per cent (90%) 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 69.- 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 70.- 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. 
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' 
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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 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 71.- 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 72.- 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 73.- 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. 

 

6.3.6 - De les indemnitzacions mútues 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 

Article 74.- 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. 
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Demora dels pagaments 
 
Article 75.- 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 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. 

 

6.3.7- Varis 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- 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 els 
amidaments 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 ordenants 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 77.- 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 78.- 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 
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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 tassats amb aquesta 
finalitat per l' Arquitecte - Director. 
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 79.- 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 80.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte - Director i el quart 
per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del 
seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
Saragossa a 10 de Maig de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 



PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

Projecte Final de Carrera, Juny 2009
Autor: Andreu Borderia Rabassa
SITUAT a C/ De la Verge, 16  50792 Chiprana-Caspe (Saragossa)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics. Compren els treballs necessaris per retirar de les zones previstes
per a l'edificació o urbanització: arbres, plantes, calcinals, brolla, brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25
cm. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

1 E2211022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Neteja i esbrossada del terreny

C#*D#*E#*F#2 1,000 135,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 135,000

m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació de
rampa provisional amb terres pròpies, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, aplomats de parets i refinats
de fons amb mitjans manuals i/o mecànics, càrrega mecànica sobre camió.

2 E221G652

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Excavació de soterrani

C#*D#*E#*F#2 1,000 32,950 0,950 31,303

TOTAL AMIDAMENT 31,303

m3 Excavació de terres a cel obert per formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terreny d'acord
amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega a camió, fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

3 E222B42A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Excavació de rases per instal·lació

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,700 0,420 0,420 1,005

TOTAL AMIDAMENT 1,005

m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.

4 E2R34239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Neteja i esbroçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 135,000 0,200 27,000

3 Excavació de soterrani

C#*D#*E#*F#4 31,030 31,030

5 Excavació de rases per a pas
d'instal·lacions

C#*D#*E#*F#6 1,050 1,050

T7

P PERORIGEN(G1:G7,C8  )8 Esponjament: 20% 20,000 11,816

Euro
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Projecte Final de Carrera, Juny 2009
Autor: Andreu Borderia Rabassa
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 70,896

m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres.5 E2RA1200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Neteja i esbroçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 135,000 0,200 27,000

3 Excavació de soterrani

C#*D#*E#*F#4 31,030 31,030

5 Excavació de rases per a pas
d'instal·lacions

C#*D#*E#*F#6 1,050 1,050

T7

P PERORIGEN(G1:G7,C8  )8 Esponjament: 20% 20,000 11,816

TOTAL AMIDAMENT 70,896

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.6 E2A11000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Terraplenat

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,900 0,600 59,940

T3

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Compactació: 10% 10,000 5,994

TOTAL AMIDAMENT 65,934

m3 Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat, amb camió de 7 t carregat a màquina. Inclou tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

7 E242B039

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Terraplenat

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,900 0,600 59,940

T3

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Compactació: 10% 10,000 5,994

TOTAL AMIDAMENT 65,934

m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PN. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

8 E2251772

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Terraplenat

C#*D#*E#*F#2 1,000 99,900 0,600 59,940

TOTAL AMIDAMENT 59,940

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
FONAMENTS I SISTEMES DE CONTENCIÓSUBCAPÍTOL 02

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-15/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.

1 E3Z1Z2QX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Llosa Fonamentació, c: 30 cm

C#*D#*E#*F#2 Nivell Planta Soterrani 1,000 32,200 32,200

C#*D#*E#*F#3 Nivell Planta Baixa 1,000 102,400 102,400

TOTAL AMIDAMENT 134,600

m2 Formació de llosa de fonamentació de 30 cm d'espessor, de formigó armat HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, amb una quantia aproximada d'acer en barres corrugades B 500 S límit
elàstic >= 500 N/mm2 de 27 kg/m2. Inclou part proporcional de reforços, plecs, encontres, arrancades i esperes en murs,
escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor,
passa-tubs per al posterior muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades, pous i pericons embotits en llosa,
col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa i formació de juntes de formigonat i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.

2 135315H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Llosa Fonamentació, c: 30 cm

C#*D#*E#*F#2 Nivell Planta Soterrani 1,000 32,200 32,200

C#*D#*E#*F#3 Nivell Planta Baixa 1,000 102,400 102,400

TOTAL AMIDAMENT 134,600

m3 Formació de mur de contenció de 30 cm d'espessor de base rectilínia, encofrat a una cara i executat en condicions
complexes amb encofrat metàl.lic amb acabat tipus industrial per revestir; realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic, amb una
quantia aproximada d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de 106,67 kg/m3, amb amb una
quantia aproximada de muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics de 250x50 cm de 3,35 m2/m3. Inclou
part propocional de formació de juntes i elements per a pas d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.

3 132515H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani

C#*D#*E#*F#2 Mur, M1 1,000 1,100 0,300 2,250 0,743

C#*D#*E#*F#3 Mur, M2 1,000 4,150 0,300 2,250 2,801

C#*D#*E#*F#4 Mur, M3 1,000 2,000 0,300 2,250 1,350

C#*D#*E#*F#5 Mur, M4 1,000 5,450 0,300 2,250 3,679

C#*D#*E#*F#6 Mur, M5 1,000 2,150 0,300 2,250 1,451

C#*D#*E#*F#7 Mur, M6 1,000 4,700 0,300 2,250 3,173

TOTAL AMIDAMENT 13,197

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
ESTRUCTURASUBCAPÍTOL 03
FORJATSAPARTAT 01

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de sostre nervat unidireccional de 20+4 cm i intereixos de 70 cm realitzat, amb revoltó ceràmic o polietirè i
semibigueta de formigó pretesat tipus ''T-12 o similar'', amb una quantia de 8 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S
límit elàstic >= 500 N/mm2 en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i jàsseres; acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,105 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. Inclou part propocional de formació de juntes i elements per a pas
d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.

1 14LFZ023

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sostre Planta Soterrani

C#*D#*E#*F#2 1,000 23,450 23,450

TOTAL AMIDAMENT 23,450

m2 Formació de sostre nervat unidireccional de 25+5 cm i intereixos de 70 cm realitzat, amb revoltó ceràmic o polietirè i
semibigueta de formigó pretesat tipus ''T-12 o similar'', amb una quantia de 8 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S
límit elàstic >= 500 N/mm2 en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i jàsseres; acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,123 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. Inclou part propocional de formació de juntes i elements per a pas
d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.

2 145A241B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sostre Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 79,850 79,850

T3 Sostre Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 1,000 79,850 79,850

T5 Sostre Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 1,000 79,850 79,850

TOTAL AMIDAMENT 239,550

m2 Formació de sostre nervat unidireccional inclinat de 25+5 cm i intereixos de 70 cm realitzat, amb revoltó ceràmic o polietirè
i semibigueta de formigó pretesat tipus ''T-12 o similar'', amb una quantia de 8 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S
límit elàstic >= 500 N/mm2 en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i jàsseres; acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,123 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. Inclou part propocional de formació de juntes i elements per a pas
d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.

3 145A243R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,650 72,650

C#*D#*E#*F#3 1,000 19,250 19,250

TOTAL AMIDAMENT 91,900

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
ESTRUCTURASUBCAPÍTOL 03
ESCALESAPARTAT 02

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de llosa de formigó armat inclinada d'escala, de 20 cm de gruix, realitzada amb formigó armat HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic, amb una
quantia aproximada d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/nm2 de 23 kg/m2. Muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, amb tauler de fusta de pi. Inclou part propocional de formació de juntes i
elements per a pas d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura.

1 145CA8H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escala Principal

2 De Planta Baixa a Planta Primera

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,300 1,000 5,300

4 De Planta Primera a Planta Segona

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,300 1,000 5,300

6 De Planta Segona a Planta
Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,300 1,000 5,300

TOTAL AMIDAMENT 15,900

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 01
ESTRUCTURASUBCAPÍTOL 03
PILARS I MURSAPARTAT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formació de pilars de formigó armat de secció rectangular amb encofrat metàl·lic per a revestir; realitzat amb formigó
armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i
vibratge mecànic, amb una quantia aproximada d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de 99
kg/m3 i amb amb una quantia aproximada de muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular de 8,09 m2/m3. Inclou part propocional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.

1 145118H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 P2, 180x30 1,000 1,800 0,300 3,050 1,647

C#*D#*E#*F#3 P3, 100x30 1,000 1,000 0,300 3,050 0,915

C#*D#*E#*F#4 P4, 180x30 1,000 1,800 0,300 3,050 1,647

C#*D#*E#*F#5 P5, 100x30 1,000 1,000 0,300 3,050 0,915

T6 Planta Primera

C#*D#*E#*F#7 P2, 180x30 1,000 1,800 0,300 2,600 1,404

C#*D#*E#*F#8 P3, 100x30 1,000 1,000 0,300 2,600 0,780

C#*D#*E#*F#9 P4, 180x30 1,000 1,800 0,300 2,600 1,404

C#*D#*E#*F#10 P5, 100x30 1,000 1,000 0,300 2,600 0,780

T11 Planta Segona

C#*D#*E#*F#12 P2, 180x30 1,000 1,800 0,300 2,600 1,404
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#13 P3, 100x30 1,000 1,000 0,300 2,600 0,780

C#*D#*E#*F#14 P4, 180x30 1,000 1,800 0,300 2,600 1,404

C#*D#*E#*F#15 P5, 100x30 1,000 1,000 0,300 2,600 0,780

T16 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#17 P2, 180x30 1,000 1,800 0,300 1,600 0,864

C#*D#*E#*F#18 P3, 100x30 1,000 1,000 0,300 1,600 0,480

C#*D#*E#*F#19 P4, 180x30 1,000 1,800 0,300 1,600 0,864

C#*D#*E#*F#20 P5, 100x30 1,000 1,000 0,300 1,600 0,480

TOTAL AMIDAMENT 16,548

m3 Formació de murs de formigó armat de base rectilínia amb encofrat metàl·lic per a revestir; realitzat amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge
mecànic, amb una quantia aproximada d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de 106 kg/m3 i
amb una quantia aproximada de muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics de 250x50 cm de 3,30 m2/m3.
Inclou part propocional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.

2 145218H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Mur, M7 1,000 11,100 0,300 3,050 10,157

C#*D#*E#*F#3 Mur, M8 1,000 4,000 0,300 3,050 3,660

C#*D#*E#*F#4 Mur, M9 1,000 6,450 0,300 3,050 5,902

C#*D#*E#*F#5 Mur, M10 1,000 5,300 0,300 3,050 4,850

C#*D#*E#*F#6 Mur, M11 1,000 4,000 0,300 3,050 3,660

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Mur, M7 1,000 11,100 0,300 2,600 8,658

C#*D#*E#*F#9 Mur, M8 1,000 4,000 0,300 2,600 3,120

C#*D#*E#*F#10 Mur, M9 1,000 6,450 0,300 2,600 5,031

C#*D#*E#*F#11 Mur, M10 1,000 5,300 0,300 2,600 4,134

C#*D#*E#*F#12 Mur, M11 1,000 4,000 0,300 2,600 3,120

C#*D#*E#*F#13 Mur, M12 1,000 1,500 0,300 2,600 1,170

C#*D#*E#*F#14 Mur, M13 1,000 1,550 0,300 2,600 1,209

T15 Planta Segona

C#*D#*E#*F#16 Mur, M7 1,000 11,100 0,300 2,600 8,658

C#*D#*E#*F#17 Mur, M8 1,000 4,000 0,300 2,600 3,120

C#*D#*E#*F#18 Mur, M9 1,000 6,450 0,300 2,600 5,031

C#*D#*E#*F#19 Mur, M10 1,000 5,300 0,300 2,600 4,134

C#*D#*E#*F#20 Mur, M11 1,000 4,000 0,300 2,600 3,120

C#*D#*E#*F#21 Mur, M12 1,000 1,500 0,300 2,600 1,170

C#*D#*E#*F#22 Mur, M13 1,000 1,550 0,300 2,600 1,209

T23 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#24 Mur, M7 1,000 11,100 0,300 2,100 6,993

C#*D#*E#*F#25 Mur, M9 1,000 6,450 0,300 2,100 4,064

C#*D#*E#*F#26 Mur, M10 1,000 5,300 0,300 2,100 3,339
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 95,509

m3 Formació de murs de formigó armat, per ampit de terrasses, de base rectilínia amb encofrat metàl·lic per a revestir;
realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic, amb una quantia aproximada d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic
>= 500 N/mm2 de 120 kg/m3 i amb una quantia aproximada de muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
de 250x50 cm de 10 m2/m3. Inclou part propocional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.

3 145218G3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Pati 1,000 3,150 0,200 1,250 0,788

T3 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#4 Terrassa 1,000 4,150 0,200 1,250 1,038

TOTAL AMIDAMENT 1,826

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
COBERTESSUBCAPÍTOL 01
COBERTA INCLINADAAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 30%, sobre base resistent, composta dels següents elements:
FORMACIÓ DE PENDENTS: sostre inclinat (no inclòs en aquest preu), amb una capa de morter de regularització M-5 de 2
cm d'espessor i acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de llana de roca volcànica Rockciel -E- 444
´´ROCKWOOL´´, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 65 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,76 (m²K)/W, conductivitat
tèrmica 0,037 W/(mK), fixat amb el sistema Fixtop d'ancoratge mecànic; COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16
cm, color vermell; rebuda amb morter de ciment M-2,5 confeccionat en obra. Inclou part proporcional de teules de carener,
acabament lateral, ventilació i peces especials per formació de carener, embroquetat de ràfecs i cantells lliures i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura.

1 1521B87E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,650 72,650

C#*D#*E#*F#3 1,000 19,250 19,250

TOTAL AMIDAMENT 91,900

u Formació de sostre de conducte de ventilació sobre coberta inclinada, mitjançant fàbrica de 14 cm d'espessor, de maó
foradat per revestir, rebut amb morter de ciment M-5, secció mitja 0,25 m² i 1 m d'alçada, arrebossat exteriorment amb
morter de ciment M-5, amb arriostrament. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

2 E8Z7OIUY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Conducte de ventilació de banys i
cuines

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Formació d'encontre de vessant de coberta de teules amb xemeneia o conductes de ventilació de dimensions 60x60 cm
mitjançant col·locació de banda per ajustar composta per aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural de 1 mm
de gruix, que cobreix des de 30 a 100 cm formant valona i fixada amb perfil d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de
cavalcaments, tall, preparació, cargols de fixació i segellament amb silicona i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

3 152Z985U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Conducte de ventilació de banys i
cuines

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Formació d'encontre de vessant de coberta de teules amb parament vertical mitjançant col·locació de perfil compost per
aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural d'1 mm de gruix, amb un extrem allotjat en la regata practicada en el
parament i l'altre recolzat en les teules de la vessant, encavallant 50 mm com a mínim. Inclou part proporcional de
cavalcaments, obertura de regates, tall, preparació i rebut del perfil amb morter de ciment i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura.

4 152ZY85O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 38,250 38,250

TOTAL AMIDAMENT 38,250

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
COBERTESSUBCAPÍTOL 01
COBERTA PLANAAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb soldadura fixa, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit
peatonal privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de 10 cm d'espessor medi a base
de formigó lleuger, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, de densitat entre 500 i 600 kg/m³, confeccionat en
obra amb 1.000 litres d'argila expandida de granulometría entre 3 i 8 mm, densitat 350 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland
amb calcària CEM II/B-L 32,5 R, segons UNE-EN 197-1, acabat amb capa de morter de ciment M-5 de 2 cm d'espessor,
arremolinada i neta i quina dosificació de ciment sigui major de 250 kg/m³; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida col·locada amb imprimació asfàltica, tipus EA; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de
150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil, no teixit, compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant medi, tipus 4; sense requisits
addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20 cm col·locades amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb
adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter
armat de 4 cm d'espessor, rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou part proporcional de
´´fajeado´´ de juntes i punts singulars, formació i segellat de juntes de paviment i perimetrals, i neteja final i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura.

1 1511451Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,400 15,400

T3 Planta Primera
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,650 8,650

T5 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#6 1,000 24,500 24,500

TOTAL AMIDAMENT 48,550

m2 Formació de coberta plana ajardinada, tipus invertida, composta dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS:
Capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó lleuger, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, de densitat
entre 500 i 600 kg/m³, confeccionat en obra amb 1.000 litres d'argila expandida de granulometría entre 3 i 8 mm, densitat
350 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R, segons UNE-EN 197-1, acabat amb capa de morter
de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta i quina dosificació de ciment sigui major de 250 kg/m³;
IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana GS-2 s/UNE 104402, 10,2 kg/m2 de dues làmines, una d'oxiasfalt perforada LO-40/P i
una de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FV+FP amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i armadura de feltre
de polièster de 130 g/m2 i tractament antiarrels, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació; CAPA
SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de
150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE
PROTECCIÓ: protecció antiarrels amb dues làmines una LO-40/P i l'altra LBM (SBS)-50/G-FV+FP, capa separadora, capa
drenant de palet de riera, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra volcànica, torba rossa d'esfagne enriquida i grànul
de poliestirè expandit. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

2 1513CT3A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 12,950 12,950

TOTAL AMIDAMENT 12,950

m Formació de l'encontre amb parament vertical de coberta plana transitable, compost per: banda de reforç inferior de 33 cm
d'ample, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, completament adherida al suport, prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA, i rematada amb banda de termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de
superfície no protegida, soldada a la làmina impermeabilitzant (no inclosa en aquest preu), acabat amb un revestiment de
entornpeu de gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant medi, tipus 4; sense requisits addicionals, tipus 0;
exterior, tipus -/E), de 7 cm, 2,5 €/m colocats amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en capa fina amb adhesiu de
ciment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntats con morter de juntes de ciment amb resistència
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa tonalitat de les
peces. Inclou part propocional de rematada superior de la impermeabilització mitjançant una reculada del menys 5 cm pel
que fa a la superfície externa del parament vertical i la seva alçada per sobre de la protecció de la coberta i i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura.

3 151ZB45Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,500 7,500

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 1,000 12,200 12,200

T5 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#6 1,000 15,300 15,300

TOTAL AMIDAMENT 35,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

m Formació de l'encontre amb parament vertical de coberta plana ajardinada, compost per: banda de reforç inferior de 33 cm
d'ample, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, completament adherida al suport, prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA, i rematada amb banda de termini de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de
superfície no protegida, soldada a la làmina impermeabilitzant (no inclosa en aquest preu), acabat amb protecció antiarrels
amb dues làmines una LO-40/P i l'altra LBM (SBS)-50/G-FV+FP, capa separadora, capa drenant de palet de riera, capa
filtrant amb geotèxtil i substrat de terra volcànica, torba rossa d'esfagne enriquida i grànul de poliestirè expandit. Inclou tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits
en plànols d'arquitectura.

4 151ZBTEY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,650 10,650

TOTAL AMIDAMENT 10,650

u Formació d'encontre amb bonera de coberta plana transitable compost de: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, de 1x1 m de
superfície, completament adherida al suport prèviament emprimat amb imprimació asfàltica, tipus EA, i col·locació
clavegueró de catxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de catxú EPDM, totalment
adherit a la làmina anterior amb bufador. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

5 151ZR423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

T3 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
TANCAMENTS I DIVISÒRIESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó ceràmic perforat, de 240x110x50 mm, per a revestir, col.locat amb
morter de ciment M-5. Inclou enjarjes, minvis, trencaments, formació de llindes mitjançant bigueta prefabricada T-18,
revestida amb peces ceràmiques, col·locades amb morter d'alta adherència, brancals i dovelles, canviat en el perímetre
dels buits per a allotjar els elements de fixació de la fusteria exterior, juntes de dilatació, execució de trobaments i punts
singulars. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

1 E612T74H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Façana Principal 1,000 3,350 9,400 31,490

C#*D#*E#*F#3 -1,000 2,500 1,350 -3,375

C#*D#*E#*F#4 -5,000 0,450 0,450 -1,013

C#*D#*E#*F#5 Façana Posterior 1,000 3,350 4,550 15,243

C#*D#*E#*F#6 -1,000 4,200 2,100 -8,820

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Façana Principal 1,000 2,900 9,400 27,260
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C#*D#*E#*F#9 -1,000 2,550 1,900 -4,845

C#*D#*E#*F#10 -1,000 2,600 1,900 -4,940

C#*D#*E#*F#11 Façana Posterior 1,000 2,900 4,550 13,195

C#*D#*E#*F#12 -1,000 2,100 1,950 -4,095

C#*D#*E#*F#13 Façana Pati de llums 1,000 6,450 2,600 16,770

T14 Planta Segona

C#*D#*E#*F#15 Façana Principal 1,000 2,900 9,400 27,260

C#*D#*E#*F#16 -2,000 2,100 1,950 -8,190

C#*D#*E#*F#17 Façana Posterior 1,000 2,900 4,550 13,195

C#*D#*E#*F#18 -1,000 2,100 1,950 -4,095

C#*D#*E#*F#19 Façana Pati de llums 1,000 9,350 2,600 24,310

T20 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#21 Façana Principal 1,000 1,000 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#22 Façana Posterior 1,000 2,400 5,000 12,000

C#*D#*E#*F#23 -1,000 1,500 2,100 -3,150

C#*D#*E#*F#24 Façana Pati de llums 1,000 8,900 2,200 19,580

TOTAL AMIDAMENT 167,180

m2 Subministrament i muntatge d'envà múltiple ´´PLADUR´´ autoportant, de 106 mm de gruix total, format per una estructura
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre
ells, i canals (elements horitzontals) a cada costat del qual es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus N
(normal) a cada costat, de 13 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant una làmina sintètica amb base
polimèrica d'alta densitat, 4 mm d'espessor, a cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i adherida a aquestes.
Inclou part proporcional de tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i juntes, cintes per juntes,
ancoratges per terra i sostre i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

2 1652156U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 23,100 2,750 63,525

C#*D#*E#*F#3 -2,000 0,800 2,100 -3,360

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 1,000 15,500 2,250 34,875

C#*D#*E#*F#6 -3,000 0,800 2,100 -5,040

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 1,000 17,650 2,250 39,713

C#*D#*E#*F#9 -4,000 0,800 2,100 -6,720

T10 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#11 1,000 13,800 2,200 30,360

C#*D#*E#*F#12 -1,000 0,800 2,100 -1,680

TOTAL AMIDAMENT 151,673

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
AÏLLAMENTSSUBCAPÍTOL 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministrament i col·locació d'aïllament format per un plafó rígid de llana de roca volcànica, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,45 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a tocar per
evitar ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de segellat de
juntes. Inclou part proporciona de talls, fixacions, adhesiu de col·locació i neteja i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

1 17CD1342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Façana Principal 1,000 3,350 9,400 31,490

C#*D#*E#*F#3 -1,000 2,500 1,350 -3,375

C#*D#*E#*F#4 -5,000 0,450 0,450 -1,013

C#*D#*E#*F#5 Façana Posterior 1,000 3,350 4,550 15,243

C#*D#*E#*F#6 -1,000 4,200 2,100 -8,820

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Façana Principal 1,000 2,900 9,400 27,260

C#*D#*E#*F#9 -1,000 2,550 1,900 -4,845

C#*D#*E#*F#10 -1,000 2,600 1,900 -4,940

C#*D#*E#*F#11 Façana Posterior 1,000 2,900 4,550 13,195

C#*D#*E#*F#12 -1,000 2,100 1,950 -4,095

C#*D#*E#*F#13 Façana Pati de llums 1,000 6,450 2,600 16,770

T14 Planta Segona

C#*D#*E#*F#15 Façana Principal 1,000 2,900 9,400 27,260

C#*D#*E#*F#16 -2,000 2,100 1,950 -8,190

C#*D#*E#*F#17 Façana Posterior 1,000 2,900 4,550 13,195

C#*D#*E#*F#18 -1,000 2,100 1,950 -4,095

C#*D#*E#*F#19 Façana Pati de llums 1,000 9,350 2,600 24,310

T20 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#21 Façana Principal 1,000 1,000 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#22 Façana Posterior 1,000 2,400 5,000 12,000

C#*D#*E#*F#23 -1,000 1,500 2,100 -3,150

C#*D#*E#*F#24 Façana Pati de llums 1,000 8,900 2,200 19,580

TOTAL AMIDAMENT 167,180

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

m2 Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres
esmaltat, 2/0/H/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; sense requisits addicionals, tipus 0; higiènic, tipus
H/-), de 44,6x44,6 cm, 8 €/m²; esteses sobre capa de reforç de 4 cm de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10
armat amb mallat ME 10x10 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, realitzada sobre un film de polietilè disposat
com a capa separadora d'un plafó rígid de llana de roca volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,4 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat de forma que es garantitza
l'aïllament acústic, cobrint els paraments verticals fins a una alçària del pis d'uns 20 cm i les canonades que travessen el
forjat, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris amb
doble encolat, i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

1 19DA1748

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Entrada 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Vestíbul i cuina 1,000 41,250 41,250

C#*D#*E#*F#4 Bany secundari 1,000 3,400 3,400

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Bany principal 1,000 3,650 3,650

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 Bany principal 1,000 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 53,900

m2 Subministrament i col·locació de paviment de parquet mosaic de marqueteria, format per llistons d'empostissar de fusta de
tola, de 120x24x8 mm, adossades unes a altres però no unides entre sí, col·locades amb d'adhesiu a base de poliuretà en
espiga sobre una capa de 4 cm de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 armat amb mallat ME 10x10 de Ø 5
mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclou planejat, fregat amb paper de vidre, empastat, aplicació de fons i
envernissat final amb tres mans de vernís de poliuretà de dos components P-6/8 del parquet i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura.

2 E9Q1Q2WS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Sala d'estar i menjador 1,000 34,450 34,450

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 1,000 51,200 51,200

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 1,000 61,300 61,300

T7 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#8 1,000 24,500 24,500

TOTAL AMIDAMENT 171,450

m Subministrament i col·locació d'entornpeu de MDF acabat tola de dimensions 6x1,2 cm, clavat en parament. Inclou tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura.

3 E9U7I098

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Sala d'estar i menjador 1,000 30,050 30,050

T3 Planta Primera
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#4 1,000 53,400 53,400

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 1,000 62,250 62,250

T7 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#8 1,000 32,150 32,150

TOTAL AMIDAMENT 177,850

m Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó de 110 cm d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements:
esglaonat format per estesa i davanter de fusta de tola, acabat envernissat, cara i cantells polits; col·locades amb adhesiu
a base de poliuretà a trencajunts sobre un esglaonat previ realitzat mitjançant una subestructura metàl·lica. Inclou fregat
amb paper de vidre, empastat, aplicació de fons i envernissat final amb tres mans de vernís de poliuretà de dos
components P-6/8 del parquet i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

4 E9V7U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 17,000 0,300 5,100

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 15,000 0,300 4,500

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 15,000 0,300 4,500

TOTAL AMIDAMENT 14,100

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
REVESTIMENTSSUBCAPÍTOL 05
REVESTIMENTS INTERIORSAPARTAT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical interior, de fins a 3 m d'alçada, acabat superficial remolinat. Inclou part proporcional de preparació de la superfície
suport, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, duelles, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Inclou
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura.

1 E8113174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 11,550 3,000 34,650

C#*D#*E#*F#3 Bany principal 1,000 7,150 3,000 21,450

C#*D#*E#*F#4 -1,000 0,800 2,100 -1,680

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Bany secundaria 1,000 9,050 2,500 22,625

C#*D#*E#*F#7 -1,000 0,800 2,100 -1,680

T8 Planta Segona

C#*D#*E#*F#9 Bany secundari 1,000 7,850 2,500 19,625

C#*D#*E#*F#10 -1,000 0,800 2,100 -1,680

T11 Planta Sota-Coberta
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C#*D#*E#*F#12 Zona rentadora-planxa 1,000 10,700 2,200 23,540

C#*D#*E#*F#13 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#14 -1,000 2,850 2,250 -6,413

TOTAL AMIDAMENT 108,757

m2 Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb rajola de València llis, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), 20x20 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci
sense cap característica addicional, color gris, aplicat sobre el parament amb esquerdejat de morter de ciment (no inclòs
en aquest preu). Rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda,
CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclopu part proporcional de talls, juntes
i peces especials, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

2 E82D4571

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 11,550 3,000 34,650

C#*D#*E#*F#3 Bany principal 1,000 7,150 3,000 21,450

C#*D#*E#*F#4 -1,000 0,800 2,100 -1,680

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Bany secundaria 1,000 9,050 2,500 22,625

C#*D#*E#*F#7 -1,000 0,800 2,100 -1,680

T8 Planta Segona

C#*D#*E#*F#9 Bany secundari 1,000 7,850 2,500 19,625

C#*D#*E#*F#10 -1,000 0,800 2,100 -1,680

T11 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#12 Zona rentadora-planxa 1,000 10,700 2,200 23,540

C#*D#*E#*F#13 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#14 -1,000 2,850 2,250 -6,413

TOTAL AMIDAMENT 108,757

m2 Formació d'acabat llis de gruix mínim 10 mm, mitjançant l'aplicació manual sobre un parament de dues capes de morter de
calç àrea apagada; la primera de dossificació 1:4 i àrid gros i la segona, de dossificació 1:3 i àrid fi de granulometria molt
cuidada. Acabat superficial: neteja de la superfície de l'última capa aplicada amb aigua i respall o brotxa de pèl. Inclou part
proporcional de preparació de la superfície de suport, formació de juntes, rancons, mestres, arestes, duelles, brancals,
llindes, rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura.

3 E8121232

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Passadís,Menjador-Sala d'estar 1,000 25,500 3,000 76,500

C#*D#*E#*F#3 -2,000 0,800 2,100 -3,360

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Passadís 1,000 15,150 2,500 37,875

C#*D#*E#*F#6 -2,000 0,800 2,100 -3,360

C#*D#*E#*F#7 -1,000 2,550 1,900 -4,845

C#*D#*E#*F#8 -1,000 1,500 2,100 -3,150

C#*D#*E#*F#9 Despatx 1,000 6,550 2,500 16,375
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C#*D#*E#*F#10 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 1,000 15,150 2,500 37,875

C#*D#*E#*F#12 -2,000 0,800 2,100 -3,360

C#*D#*E#*F#13 -1,000 2,100 1,950 -4,095

T14 Planta Segona

C#*D#*E#*F#15 Passadís 1,000 18,000 2,500 45,000

C#*D#*E#*F#16 -1,000 13,600 2,500 -34,000

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 1 1,000 13,000 2,500 32,500

C#*D#*E#*F#18 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#19 -1,000 13,000 2,500 -32,500

C#*D#*E#*F#20 Dormitori 2 1,000 13,000 2,500 32,500

C#*D#*E#*F#21 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#22 -1,000 2,100 1,950 -4,095

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 3 1,000 13,650 2,500 34,125

C#*D#*E#*F#24 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#25 -1,000 2,100 1,950 -4,095

T26 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#27 Passadís 1,000 11,500 2,200 25,300

C#*D#*E#*F#28 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#29 -1,000 2,800 2,250 -6,300

C#*D#*E#*F#30 -1,000 1,500 2,100 -3,150

TOTAL AMIDAMENT 223,340

m2 Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments verticals interiors de
morter de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclou part
proporcional de preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 20% de la seva superfície en aquells punts on hi
hagi petites imperfeccions, cops i esgarrapades, amb lliscat d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip pneumàtic.
Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura.

4 E898YT65

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Passadís,Menjador-Sala d'estar 1,000 25,500 3,000 76,500

C#*D#*E#*F#3 -2,000 0,800 2,100 -3,360

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Passadís 1,000 15,150 2,500 37,875

C#*D#*E#*F#6 -2,000 0,800 2,100 -3,360

C#*D#*E#*F#7 -1,000 2,550 1,900 -4,845

C#*D#*E#*F#8 -1,000 1,500 2,100 -3,150

C#*D#*E#*F#9 Despatx 1,000 6,550 2,500 16,375

C#*D#*E#*F#10 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 1,000 15,150 2,500 37,875

C#*D#*E#*F#12 -2,000 0,800 2,100 -3,360

C#*D#*E#*F#13 -1,000 2,100 1,950 -4,095

T14 Planta Segona
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C#*D#*E#*F#15 Passadís 1,000 18,000 2,500 45,000

C#*D#*E#*F#16 -1,000 13,600 2,500 -34,000

C#*D#*E#*F#17 Dormitori 1 1,000 13,000 2,500 32,500

C#*D#*E#*F#18 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#19 -1,000 13,000 2,500 -32,500

C#*D#*E#*F#20 Dormitori 2 1,000 13,000 2,500 32,500

C#*D#*E#*F#21 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#22 -1,000 2,100 1,950 -4,095

C#*D#*E#*F#23 Dormitori 3 1,000 13,650 2,500 34,125

C#*D#*E#*F#24 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#25 -1,000 2,100 1,950 -4,095

T26 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#27 Passadís 1,000 11,500 2,200 25,300

C#*D#*E#*F#28 -1,000 0,800 2,100 -1,680

C#*D#*E#*F#29 -1,000 2,800 2,250 -6,300

C#*D#*E#*F#30 -1,000 1,500 2,100 -3,150

TOTAL AMIDAMENT 223,340

m2 Subministrament i formació de cel ras continu, constituït per plaques d'escaiola decorada; fixació de les plaques per
mitjans de barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre dotades de ganxos tancats en ambdues extrems,
amb un mínim de tres barres verticals. Inclou part proporcional de reblert de la part exterior de les juntes entre plaques,
realització de juntes de dilatació, repàs de les juntes i acabat superficial de les plaques, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

5 E8411P74

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 73,900 73,900

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 1,000 38,650 38,650

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 1,000 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 172,550

m2 Subministrament i muntatge de cel ras registrable, constituït per plaques d'escaiola alleugerada, suspeses del sostre
mitjançant una perfileria oculta, mitjançant perfils primaris, secundaris i angulars d'acabat fixats al sostre mitjançant barres
d'acer galvanitzat. Inclou part proporcional d'accessoris de fixació, completament instal·lat, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura.

6 E841DP74

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany secundari 1,000 3,400 3,400

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Bany principal 1,000 5,150 5,150

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Bany principal 1,000 3,900 3,900

TOTAL AMIDAMENT 12,450
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m2 Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals interiors de
guix o escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclou part
proporcional de preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 20% de la seva superfície en aquells punts on hi
hagi petites imperfeccions, cops i esgarrapades, amb masilla d'interior, aplicat amb espàtula, aplanadora o equip
pneumàtic, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura.

7 E898YT41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 73,900 73,900

C#*D#*E#*F#3 Bany secundari 1,000 3,400 3,400

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 1,000 38,650 38,650

C#*D#*E#*F#6 Bany principal 1,000 5,150 5,150

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 1,000 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#9 Bany principal 1,000 3,900 3,900

T10 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#11 1,000 70,650 70,650

TOTAL AMIDAMENT 255,650

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
REVESTIMENTSSUBCAPÍTOL 05
REVESTIMENTS EXTERIORSAPARTAT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplacat de parament vertical exterior de 8 cm d'espessor,per a sistema de façana ventilada, amb placa de resines
termoenduribles per façana ventilada, Meteon FR ''TRESPA'' de 500x2000x8 mm, acabat amb imitació fusta, textura
satinada Satin, col.locada amb modulació vertical mitjançant el sistema TS150 de fixació vista amb cargols sobre una
subestructura de fusta. Inclou part proporcional de llistons de fusta tractada col·locats horitzontalment i d'ample igual a
l'espessor de l'aïllament, llistons de fusta tractada amb muntants de 38x45 mm i 38x75 mm en junta de placa i cargols
autoroscadors d'acer inoxidable termocalat, així com, formació de llindals, escopidors, brancals i duelles, junts, realització
d'encontres i peces especials, executat segons el sistema de revestiment de façanes ventilades amb plaques Meteon FR
''TRESPA'', en possessió de el D.I.T. nº 473, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

1 E83H4587

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Façana Principal 1,000 3,350 9,400 31,490

C#*D#*E#*F#3 -1,000 2,500 1,500 -3,750

C#*D#*E#*F#4 -5,000 0,450 0,450 -1,013

C#*D#*E#*F#5 Façana Posterior 1,000 3,350 4,550 15,243

C#*D#*E#*F#6 -1,000 4,450 2,200 -9,790

T7 Planta Primera

C#*D#*E#*F#8 Façana Principal 1,000 2,900 9,400 27,260

C#*D#*E#*F#9 -1,000 2,500 2,500 -6,250
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C#*D#*E#*F#10 -1,000 2,400 2,400 -5,760

C#*D#*E#*F#11 Façana Posterior 1,000 2,900 4,550 13,195

C#*D#*E#*F#12 -1,000 2,400 2,400 -5,760

C#*D#*E#*F#13 Façana Pati de llums 1,000 6,450 2,600 16,770

T14 Planta Segona

C#*D#*E#*F#15 Façana Principal 1,000 2,900 9,400 27,260

C#*D#*E#*F#16 -2,000 2,400 2,400 -11,520

C#*D#*E#*F#17 Façana Posterior 1,000 2,900 4,550 13,195

C#*D#*E#*F#18 -1,000 2,400 2,400 -5,760

C#*D#*E#*F#19 Façana Pati de llums 1,000 9,350 2,600 24,310

T20 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#21 Façana Principal 1,000 1,000 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#22 Façana Posterior 1,000 2,400 5,000 12,000

C#*D#*E#*F#23 -1,000 1,800 2,200 -3,960

C#*D#*E#*F#24 Façana Pati de llums 1,000 8,900 2,200 19,580

TOTAL AMIDAMENT 156,140

m2 Formació de cel ras de lamel·les d'alumini lacades, de mecanització llisa, de 85 mm d'amplada, separades 15 mm,
suspeses del sostre a través d'un entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina. Inclou part
proporcional de perfils d'acabaments, peces especials, rebuts amb tacs, accessoris de suspensió i fixació, completament
instal·lat, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura.

2 E84AGDPO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Entrada 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Pati 1,000 7,300 7,300

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Balcó 1,000 9,800 9,800

TOTAL AMIDAMENT 20,100

m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

3 E8K414OU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 5,000 0,450 2,250

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#5 Estudi 1,000 2,750 2,750

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 Dormitori 1 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#8 Dormitori 2 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#9 Dormitori 3 1,000 2,400 2,400
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TOTAL AMIDAMENT 14,600

m Coronament de murs amb peça de pedra calcària Capri, de 20 cm d'ample i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell
recte polits, rebuda amb morter de ciment hidròfug M-10 creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclou segellat
entre peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a revestiments de pedra natural, i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura.

4 E8J4F02P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Pati 1,000 21,000 21,000

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Balcó 1,000 3,050 3,050

T5 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#6 Terrassa 1,000 4,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 28,250

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS I EXTERIORSSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i col·locació porta basculant estàndard amb molles per garatge formada per xapa plegada d'acer
galvanitzat, panell llis acanalat, acabat blanc, de 300x250 cm, formada per xapa plegada d'acer galvanitzat, panell llis
acanalat de 0,8 mm d'espessor, amb bastiment, bastidor i reforç de tub d'acer laminat. Obertura manual. Inclou joc de
ferraments, tirants de subjecció, pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment
instal·lada.

1 1A124587

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de porta d'entrada d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat, de 90x210 cm.
Composta de: fulla de 50 mm d'espessor total, construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm d'espessor, amb ànima de
fusta blindada amb xapa de ferro acerat de 1 mm i massís especial en tot el perímetre de la fulla i ferraments, estampació
amb embotiment profund en doble relleu a una cara, acabat en color blanc RAL 9010; marcs especials d'extrusió d'alumini
reforçat de 1,6 mm d'espessor, d'igual terminació que les fulles, amb ribet perimètric. Inclou tancament especial amb tres
punts de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, ribet tallavents, espiell gran angular,
maneta interior, pom, tirador i balda exteriors, garres de fixació, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de
silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, a l'estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada.

2 1A1EK75L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
finestra amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 40x40 cm, sèrie bàsica, formada per una fulla, i amb bastiment
de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.

3 1A1E41Y7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes
de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.

4 1A1E475I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 1,000 1,000

T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Dormitori 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Dormitori 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per
conformat de porta corredissa simple de 450x210 cm, sèrie bàsica, formada per quatre fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor,
equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 

5 1A1E4342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Pati 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
porta corredissa simple de 260x210 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 

6 1A1E4343

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Balcó 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 240x110 cm, amb fix interior de 100 cm d'alt, sèrie bàsica,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 

7 1A1E43I9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Estudi 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
porta corredissa simple de 180x210 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó
de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. 

8 1A1E4346

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#2 Terrassa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de fix
de 240x210 cm, amb divisió superior de finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 240x40 cm, sèrie
bàsica, formada per tres fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 

9 1A1E8731

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Estudi 1,000 1,000

T3 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#4 Zona rentadora-planxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de fix
de 280x210 cm, amb divisió superior de finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 280x40 cm, sèrie
bàsica, formada per tres fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable,
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a
la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada. 

10 1A1E8732

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Passadís 1,000 1,000

T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Passadís 1,000 1,000

T5 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#6 Passadís 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i col·locació de porta d'armari envernissada de dues fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm
de 50x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, envernissada en taller, de tola, model amb motllura recta; bastiment de base de
pi país de 70x45 mm; tapetes massisses de tola de 70x5 mm; tapajunts massissos de tola de 90x15 mm en ambdues
cares. Inclou ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny.
Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou envernissat de la porta.

11 1A220104

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Subministrament i col·locació de porta d'armari de quatre fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm,
de tauler aglomerat directe, envernissada en taller, de tola, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de
70x45 mm; tapetes massisses de tola de 70x5 mm; tapajunts massissos de tola de 90x15 mm en ambdues cares. Inclou
ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la
fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou envernissat de la porta.

12 1A220105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Estudi 1,000 1,000

T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Dormitori 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i col·locació de porta d'armari de sis fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de
tauler aglomerat directe, envernissada en taller, de tola, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de 70x45
mm; tapetes massisses de tola de 70x5 mm; tapajunts massissos de tola de 90x15 mm en ambdues cares. Inclou
ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la
fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou envernissat de la porta.

13 1A220106

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta massissa,
acabada en cru per envernissar en obra, amb empostissat horitzontal de fusta massissa de pi melis; bastiment de base de
pi país de 90x35 mm; galzes massissos de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos de pi melis de 70x15 mm en
ambdues cares. Inclou ferraments de penjar, tanca i maneta sobre escut llarg de ferro forjat sèrie bàsica. Ajustament de la
fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment muntada.

14 1A221235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany secundari 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Traster 1,000 1,000

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Estudi 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Dormitori 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Bany principal 1,000 1,000

T8 Planta Segona

C#*D#*E#*F#9 Dormitori 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Dormitori 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Bany principal 1,000 1,000

T13 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#14 Zona rentadora-planxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro
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m2 Formació de lluernari, construït amb perfils de mur cortina sistema mecano de technal o equivalent, amb perfileria d'alumini
lacat color a decidir,format per: muntants de 50x60 mm o superior en funció de l'inercia necessaria, col.locats fixats
mecanicament a paraments verticals amb ancoratge d'alumni extruit o acer inoxidable a una separació aproximada entre
muntants de 600 mm, presors i tapetes planes en muntants, peça de carener de planxa d'alumini lacat de 2 mm de gruix
conformada a taller amb el desenvolupament i plecs necessaris col·locats fixats mecanicament. Inclou segellats, cargols
de fixació d'acer inoxidable, canals de ventilació i drenatge, perfils d'estanquitat de epdm i tots els elements del sistema.

15 1A1E0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 65,100 65,100

TOTAL AMIDAMENT 65,100

m2 Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets.

16 EC1711O7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 5,000 0,300 0,300 0,450

C#*D#*E#*F#3 Pati 4,000 0,950 1,900 7,220

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Dormitori 2,000 0,450 1,000 0,900

C#*D#*E#*F#6 Balcó 2,000 1,150 1,900 4,370

C#*D#*E#*F#7 Estudi 2,000 1,050 0,900 1,890

C#*D#*E#*F#8 3,000 0,650 1,900 3,705

C#*D#*E#*F#9 Passadís 3,000 0,800 1,900 4,560

T10 Planta Segona

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 1 2,000 0,450 1,000 0,900

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 2 2,000 0,450 1,000 0,900

C#*D#*E#*F#13 Dormitori 3 2,000 0,450 1,000 0,900

C#*D#*E#*F#14 Passadís 3,000 0,800 1,900 4,560

T15 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#16 Terrassa 1,000 0,750 1,900 1,425

C#*D#*E#*F#17 Zona rentadora-planxa 3,000 0,650 1,900 3,705

C#*D#*E#*F#18 Passadís 3,000 0,800 1,900 4,560

TOTAL AMIDAMENT 40,045

m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC. Inclou estructura metàl·lica de suport sistema mecano de technal o equivalent, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

17 EC151B04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Sala d'estar i menjador 1,000 11,050 11,050

TOTAL AMIDAMENT 11,050

Euro
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PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
ARQUITECTURACAPÍTOL 02
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i col·locació de barana d'alumini anoditzat natural de 90 cm d'alçada, amb bastidor senzill, format per sola
superior que fa de passamans i sola inferior; muntants verticals disposats cada 100 cm i barrots verticals col·locats cada
10 cm, per escala recta d'un tram. Inclou part proporcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat en formigó
amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com,
els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.. Elaborada en taller i muntada a obra

1 EB131TCO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Tram inclinat 2,000 5,750 11,500

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Tram inclinat 2,000 5,750 11,500

C#*D#*E#*F#5 Tram recte 1,000 6,550 6,550

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 Tram inclinat 2,000 5,750 11,500

C#*D#*E#*F#8 Tram recte 1,000 5,500 5,500

T9 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#10 Tram recte 1,000 4,700 4,700

TOTAL AMIDAMENT 51,250

m Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 105 cm d'alçària d'alumini anoditzat color natural, formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de perfil quadrat de 40x40 mm i muntants de perfil quadrat de 40x40 mm
amb una separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals d'alumini
perfil rectangular de 30x15 mm i passamans de perfil corb de 70 mm. Inclou part proporcional de potes d'agafament i
fixació del passamans metàl·lic mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química (inclosa
en aquest preu), i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.. Elaborada en taller i ajustament final a obra.

2 EB1201PL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Balcó 1,000 3,050 3,050

TOTAL AMIDAMENT 3,050

m Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 25 cm d'alçària d'alumini anoditzat color natural, formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de perfil quadrat de 40x40 mm i muntants de perfil quadrat de 40x40 mm
amb una separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals d'alumini
perfil rectangular de 30x15 mm i passamans de perfil corb de 70 mm. Inclou part porpocional de potes d'agafament i fixació
del passamans metàl·lic mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta química (inclosa en
aquest preu), i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura.. Elaborada en taller i ajustament final a obra.

3 EB134758

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Pati 1,000 3,150 3,150

T3 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#4 Terrassa 1,000 4,150 4,150

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 7,300

u Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica de cargol per una planta interior d'habitatge, de fins a 3,00 m d'alçada
lliure, de 1,60 m de diàmetre, formada amb perfils d'acer laminat en fred, formant un arbre central de 100 mm de diàmetre,
esglaons de xapa estampada de 3 mm d'espessor, barana formada per barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans
acabat en PVC. Inclou tancament de buit superior, elements de fixació i pintura antioxidant. Realitzada en taller i muntada
en obra amb ajudes de paleta incloses. Completament acabada.

4 EQN1U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caràcter numèric, d'alumini pintat, de 60 mm d'alçària, col.locat amb adhesiu. Inclou tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura.

5 EB92T50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Placa

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament. Inclou
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura.

6 EQ611001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bústia

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
EVACUACIÓ I VENTILACIÓSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de
pou de registre (sense incloure). Inclou comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament
del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub
de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment en l'interior del pou,
segellat, proves d'estanqueïtat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram
d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada.

1 EDRG5BY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escomesa

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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m Instal·lació i muntatge de connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada
i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb les seves corresponents juntes i peces
especials. Inclou demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense
incloure l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert principal de la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general
de sanejament. Totalment muntada, connexionada i provada.

2 EDRG5B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i muntatge de pericó sifònic soterrat, de dimensions interiors 40x40x50 cm, prefabricat de formigó armat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor, amb marc, tapa i placa per a sifonar prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclou connexions de conduccions i acabaments.
Completament acabada.

3 ED359587

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Pericó sifònic

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.Inclou part proporcional de
accessoris, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i provada. 

4 ED7FSA0S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Fonamentació

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,100 8,100

TOTAL AMIDAMENT 8,100

m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclou part proporcional de
accessoris, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i provada. 

5 ED7FSB0S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Fonamentació

C#*D#*E#*F#2 1,000 8,550 8,550

TOTAL AMIDAMENT 8,550
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m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
125 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclpu part propocional de
accessoris, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i provada. 

6 ED7FSC0S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Fonamentació

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,700 5,700

C#*D#*E#*F#3 1,000 7,950 7,950

TOTAL AMIDAMENT 13,650

m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclpu part propocional de
accessoris, unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i provada. 

7 ED7FSD0S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Fonamentació

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,850 6,850

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,750 1,750

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,600 3,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,050 2,050

TOTAL AMIDAMENT 21,350

m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%,
per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
90 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada
i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclpu part propocional de accessoris,
unions i peces especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i provada. 

8 ED7FSR0S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Fonamentació

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,950 0,950

TOTAL AMIDAMENT 0,950

m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant adhesiu, fixat a sostres o murs mitjançant brides
d'acer galvanitzat, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o
pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclou part proporcional de contratub en passos de murs i el seu reblert
amb massilla elàstica, registres, maniguets de dilatació, empelts i peces especials de derivació i empalmament. Totalment
muntat, connexionat i provat.

9 ED7FBB5T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Soterrani

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,250 3,250
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TOTAL AMIDAMENT 3,250

m Subministrament i muntatge de baixant mixt insonoritzat, formada por tub PVC, sèrie B sistema insonoritzat ´´NUEVA
TERRAIN´´, de 110 mm de diàmetre i 10 mm de espessor de la llosa (cm), unió a pressió per junta elàstica, fixada als murs
mitjançant brides metàl·liques, amb les seves corresponents peces especials d'acoblament i derivació, amb juntes de
dilatació en totes les unions, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials en l'interior de l'edifici. Totalment muntat,
connexionat i probat. 

10 ED15B73

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#3 5,000 3,950 19,750

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 4,000 5,900 23,600

T6 Planta Segona

C#*D#*E#*F#7 4,000 2,900 11,600

T9 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,750 5,500

TOTAL AMIDAMENT 61,050

m Subministrament i muntatge de baixant mixt insonoritzat, formada por tub PVC, sèrie B sistema insonoritzat ´´NUEVA
TERRAIN´´, de 90 mm de diàmetre i 10 mm de espessor de la llosa (cm), unió a pressió per junta elàstica, fixada als murs
mitjançant brides metàl·liques, amb les seves corresponents peces especials d'acoblament i derivació, amb juntes de
dilatació en totes les unions, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials en l'interior de l'edifici. Totalment muntat,
connexionat i probat. 

11 ED15B83

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,950 3,950

TOTAL AMIDAMENT 3,950

u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: wàter, lavabo senzill, realitzada amb tub
de PVC amb càrrega mineral Phonoline ´´JIMTEN´´ per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
el pot sinfònic i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, caixa sifònica de PVC de 110 mm
de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de derivacions individuals, connexions, accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i probada.

12 1DRG42W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera,
bidet, realitzada amb tub de PVC amb càrrega mineral Phonoline ´´JIMTEN´´ per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb el pot sinfònic i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, caixa
sifònica de PVC de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de derivacions
individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i probada.

13 1DRG43W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany secundaria 1,000 1,000
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T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Bany secundari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC amb càrrega mineral Phonoline ´´JIMTEN´´ per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou part
proporcional de derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i probada.

14 1DRGR3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per galeria amb dotació per: safareig, presa i clau de pas per rentadora,
realitzada amb tub de PVC amb càrrega mineral Phonoline ´´JIMTEN´´ per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou part proporcional de derivacions
individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i probada.

15 1DRGR4W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#2 Zona rentadora-planxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació i muntatge de galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb reixeta
plana de PVC de 200x200 mm, per a recollida d'aigües pluvials o de locals humits, instal·lada i connectada a la xarxa
general de desguàs. Inclou part prorpocional d'accessoris de muntatge, peces especials, material auxiliar i elements de
subjecció. 

16 ED3FRC3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Sota-coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, en trams de
1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb reixeta passarel·la d'acer galvanitzat, classe A-15 segons
UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, en peces de 1000 mm de longitud, col·locada sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge, peces especials, material auxiliar,
elements de subjecció i excavació manual. 

17 E5ZT65F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,800 3,800

TOTAL AMIDAMENT 3,800

m Subministrament i muntatge de canaló circular de PVC amb òxid de titani, per encolar, de desenvolupament 250 mm, color
gris clar, per a recollida d'aigües de coberta, format per peces preformades, fixades mitjançant gafes especials de
subjecció al ràfec. Totalment equipat. Inclou part proporcional de peces especials, acabaments finals del mateix material, i
peces de connexió a baixants. Totalment muntat, connexionat i probat.

18 E5ZJUYT
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,950 10,950

C#*D#*E#*F#3 1,000 6,350 6,350

TOTAL AMIDAMENT 17,300

u Subministrament i muntatge d'airejador de passada, cabal màxim 15 l/s, de alumini, de 880x20x95 mm, amb silenciador
acústic d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col·locat en portes de pas interiors, col·locat entre el
marc i la batent de la porta de pas interior de 70 a 100 cm de amplada de porta i 6 a 11 cm d'amplada de marc, per a
ventilació híbrida. Inclou accessoris de muntatge. Totalment muntat.

19 EDN92WS3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany secundari 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Traster 1,000 1,000

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Estudi 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Dormitori 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Bany principal 1,000 1,000

T8 Planta Segona

C#*D#*E#*F#9 Dormitori 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Dormitori 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Bany principal 1,000 1,000

T13 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#14 Zona rentadora-planxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Subministrament i muntatge d'airejador d'admissió, cabal màxim 10 l/s, d'alumini lacat en color a escollir de la carta RAL,
de 1200x155x12 mm, amb obertura de 800x12 mm, col·locat en posició horizontal en carpinteria exterior d'alumini o PVC,
sobre caixa de persiana tipus monoblock, entre 150 y 185 mm de profunditat, amb caixa exterior vista i amb aïllament
acústic de 43 dB, col·locat sobre la caixa de persiana tipus monoblock, per a ventilació híbrida. Inclou accessoris de
muntatge. Totalment muntat.

20 EDN92E3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Pati 4,000 4,000

T4 Planta Primera

C#*D#*E#*F#5 Dormitori 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 Balcó 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Estudi 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#9 Passadís 3,000 3,000

T10 Planta Segona

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 2 2,000 2,000
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C#*D#*E#*F#13 Dormitori 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#14 Passadís 3,000 3,000

T15 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#16 Terrassa 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#17 Zona rentadora-planxa 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#18 Passadís 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Subministrament i muntatge de boca d'extracció, graduable, cabal màxim 12 l/s, de plàstic injectat, de 100 mm de diàmetre
de connexió i 125 mm de diàmetre exterior; per a la seva col·locació a parets o sostres de locals humits (cuina), a l'inici del
conducte d'extracció, col·locat en la part alta de l'entrada dels conductes, per a ventilació híbrida. Inclou anell de fixació,
silenciador acústic i accessoris de muntatge. Totalment muntat.

21 EDT1FV4R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

T3 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#4 Bany principal 1,000 1,000

T5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 Bany secundaria 1,000 1,000

T7 Planta Segona

C#*D#*E#*F#8 Bany secundari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió d'aspirador mecànic-estàtic de
alumini, cabal màxim 600 m³/h, per a conducte d'extracció de 150 mm de diàmetre, en habitatges unifamiliars o col·lectius
fins a 3 plantes. Fins i tot peu de desviament recte de formigó vibrat de 185x230 mm, per a adaptació de l'aspirador en
conductes de ventilació, accessoris de fixació i connexió, i precablejat d'alimentació elèctrica. Totalment muntat.

22 EDT21474

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Aspirador d'expulsió

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i instal·lació en l'interior de la campana d'extractor de cuina, de dimensions 218x127x304 mm, velocitat
2250 r.p.m., cabdal de descàrrega lliure 250 m³/h. Inclou tram de connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció
per sortida de fums. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprobat.

23 EQ88UA33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cuina

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió d'aspirador estàtic prefabricat de
formigó gris rectangular, 20x20 cm² de secció útil interior, inclou tapa i base de fixació, per a ventilació de cuines. Fins i tot
accessoris de fixació i connexió, i precablejat d'alimentació elèctrica. Totalment muntat.

24 EDT2OKI7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cuina

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 34

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i col·locació de conducte circular per a instal·lació individual de ventilació format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple llisa, autoconnectable mascle-femella, de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix de xapa, fixat
a parament mitjançant abraçadores metàl·liques. Inclou part proporcional de peces de registre, tes, colzes, adaptadors i
altres accessoris necessaris. Totalment muntat, connexionat i provat. 

25 EDN8GRF4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,200 3,200

T3 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,100 3,100

TOTAL AMIDAMENT 6,300

m Subministrament i col·locació de conducte circular per a instal·lació individual de ventilació format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, fixat a parament mitjançant abraçadores
metàl·liques. Inclou part proporcional de peces de registre, tes, colzes, adaptadors i altres accessoris necessaris.
Totalment muntat, connexionat i provat.

26 EDN8GRF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 10,000 10,000

T3 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#4 Zona rentadora-planxa 1,000 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 12,500

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
CLIMATITZACIÓSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Formació de preinstal·lació de climatització, amb 15,3 m de línia de connexió entre les unitats interior i exterior composta
per línies frigorífiques realitzades amb canonada de coure deshidratat per línia d'aspiració i línia de líquid aïllada amb
Armaflex, colzes, maniguets, sifons, cable elèctric de interconnexió i connexió de servei elèctrica. Inclou accessoris de
muntatge, tubs de PVC per el pas posterior de cables elèctrics d'alimentació als termòstats (sense incloure cables ni
termòstats en aquest preu), peces especials i connexions a la xarxa de salubritat i elèctrica. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1 EJJ7G5B7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sistema de climatització

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior de Planta Baixa model ''VRV-III'' tipus FXMQ125P de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb
ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 14 kW de potència frigorífica màxima i
16 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 100 Pa, de 400 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs, col.locat. 

2 EJJ743EI
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior de Planta Primera model ''VRV-III'' tipus FXMQ63P de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb
ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 7,1 kW de potència frigorífica màxima i
8 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 100 Pa, de 400 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs, col.locat. 

3 EJJ743ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat interior de Planta Segona model ''VRV-III'' tipus FXMQ80P de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb
ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 7,1 kW de potència frigorífica màxima i
8 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 100 Pa, de 400 W de potència elèctrica total
absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs, col.locat. 

4 EJJ743EJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Unitat exterior model ''VRV-III'' tipusRXYQ10P de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 28 kW de potència frigorífica màxima i 31,5 kW de potència
calorífica màxima, amb una pressió disponible de 200 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
trifàsica de 380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col.locat. 

5 EJJ743ET

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Coberta

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització, constituïda per conductes de
panell rígid d'alta densitat de llana de vidre segons UNE-EN 13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, per la formació
de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK). Inclús capaiguals, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.

6 EEJUI876

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 1,000 15,300 0,450 6,885

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,150 0,300 3,045

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,850 0,300 1,155

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,350 0,300 0,810
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T6 Planta Primera

C#*D#*E#*F#7 1,000 9,850 0,800 7,880

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,700 0,600 4,620

C#*D#*E#*F#9 1,000 4,050 0,300 1,215

C#*D#*E#*F#10 2,000 0,850 0,300 0,510

T11 Planta Segona

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,900 0,800 6,320

C#*D#*E#*F#13 1,000 8,600 0,600 5,160

C#*D#*E#*F#14 1,000 2,300 0,300 0,690

C#*D#*E#*F#15 2,000 0,850 0,300 0,510

C#*D#*E#*F#16 2,000 3,650 0,300 2,190

TOTAL AMIDAMENT 40,990

u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de 300x100 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la
part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

7 EEK17A26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de 300x150 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la
part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

8 EEK17A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de 350x100 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la
part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

9 EEK17A21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Estudi 1,000 1,000

T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de 400x150 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la
part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació.

10 EEK17A22
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de difusor circular de cons fixos d'alumini lacat color blanc RAL 9010, diàmetre 250 mm, amb
plenum de connexió vertical, amb regulador de cabal de accionament manual, per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat.

11 EEK18W23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Passadís 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament i muntatge de difusor circular de cons fixos d'alumini lacat color blanc RAL 9010, diàmetre 300 mm, amb
plenum de connexió vertical, amb regulador de cabal de accionament manual, per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat,

12 EEK18W24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Sala d'estar-Menjador 2,000 2,000

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Passadís 3,000 3,000

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Passadís 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de
300x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.

13 EEK17A28

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Segona

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de
400x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.

14 EEK17A27

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Estudi 1,000 1,000

T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Dormitori 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de
400x200 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.

15 EEK17A23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Passadís 1,000 1,000

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Passadís 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Dormitori 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de
500x200 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret. Inclou accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.

16 EEK17A24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Dormitori 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
ELECTRICITATSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 84 m de
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una
profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de
presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. Inclou plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les
armadures d'els pilars, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada,
connexionada i provada.

1 EGD32W4R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Xarxa de connexió a terra

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de xarxa d'equipotencialitat en bany mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció,
connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles
mitjançant brides de llautó. Totalment muntada, connexionada i provada.

2 EGD32FRF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany principal 1,000 1,000

T3 Planta Primera
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C#*D#*E#*F#4 Bany secundaria 1,000 1,000

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Bany secundari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura
CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels llamps ultraviolats, per a instal·lació encastada.
Inclou equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.

3 EG112301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Caixa de protecció i mesura

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica fix en superfície per habitatge, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari,
formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², sent la seva tensió assignada de
450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, de 32 mm de diàmetre. Inclou
part proporcional d'accessoris, elements de subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment muntada,
connexionada i provada.

4 EG54FR3W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Derivació individual

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de distribució interior d'un habitatge unifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: accés, 1 vestíbuls, 2 passadissos de 7 m, sala estar-menjador de
22,15 m², 3 dormitoris dobles de 20,10 m², 1 dormitori individual de 11,20 m², estudi de 15,50 m², 3 banys, cuina de 15.25
m², 1 galeria, terrassa de 22,20 m², balcó de 7,60 m², pati de 7,30 m² i garatge de 29,25 m²,composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb
porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar (2P), 4
interruptors diferencials, 1 interruptor automàtic de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16 A (C2), 1 interruptor automàtic
de 25 A (C3), 1 interruptor automàtic de 20 A (C4), 1 interruptor automàtic de 16 A (C5), 1 interruptor automàtic de 10 A
(C6), 2 interruptors automàtics de 16 A (C7), 1 interruptor automàtic de 25 A (C9), 1 interruptor automàtic de 16 A (C10):
CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K 3G2,5
mm²; C3, cuina i forn, H07V-K 3G6 mm²; C4, rentadora, rentaplats i termos elèctric H07V-K 3G4 mm²; C5, preses de
corrent dels banys i de la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipus C1, H07V-K 3G1,5 mm²; 2 C7, del tipus C2, H07V-K
3G2,5 mm²; C9, aire condicionat, H07V-K 3G6 mm²; C10, assecadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMES gamma alta
amb tecla o tapa de color blanc i marc de color blanc. Inclou tub protector, estesa de cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris
per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.

5 1G221147

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Instal·lació interior

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 40

INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
TELECOMUNICACIONSSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en
l'interior de l'edifici o directament en RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1
reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència al impacte
20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6
cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclou part proporcional de suports separadors de tubs
de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Completament acabada.

1 EP41U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix en superfície entre el punt d'entrada general superior de
l'edifici i el RITS, RITU o RITM, formada per 4 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de
1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclou part proporcional d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Completament finalitzada.

2 EP4147OI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic de 300x500x60 mm per TB+RDSI,
RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris, peces especials i fixacions. Totalment muntat, connexionat i provat, 

3 EP41OI78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de sistema individual de TV via terrestre format per: equip d'antena individual per recepció de
senyals de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), fixat sobre antena de 3,00 m d'alçada; equip d'amplificació i distribució
amb font d'alimentació; xarxa de distribució interior en habitatge formada per canalització i cablejat per la conducció de les
senyals, amb tub flexible de PVC corrugat i cable coaxial; caixes de derivació i 3 bases de presa per permetre la connexió
a elles de receptors de televisió i radio en freqüència modulada, situades en l'interior de l'habitatge. Inclou ancoratges a
parament, connexions de posada a terra, i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i provat.

4 EP54YT56

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Subministrament i instal·lació de sistema individual de TV via satèl·lit format per: equip d'antena individual parabòlica
Off-Set de 80 cm de diàmetre per recepció de programes de TV via satèl·lit transmesos en la banda de 10,7 a 12,75 GHz
amb el diagrama de radiació adequat al diàmetre de la paràbola, base, antena i suport; equip d'amplificació i distribució
amb font d'alimentació; xarxa de distribució interior en habitatge formada per canalització i cablejat per la conducció de les
senyals, amb tub flexible de PVC corrugat i cable coaxial; caixes de derivació i 4 bases de presa per permetre la connexió
a ella de receptors de televisió i radio en freqüència modulada, situades en l'interior del habitatge. Inclou ancoratges a
parament, polaritzador, connexions de connexió terra, i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.

5 EP54YT23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de sistema individual de telefonia format per: registre d'enllaç; xarxa de distribució interior en
habitatge formada per canalització i cablejat per la conducció de les senyals amb tub flexible de PVC corrugat i conductor
de coure electrolític recuit de 0,5 mm de diàmetre, sense estanyar, aïllats i separats per un pont de plàstic i coberta aïllant
de PVC; caixes de registre i 2 bases de presa amb connector femella RJ-11 en caixa d'encastar aïllant del tipus tancat.
Inclou part proporcional de caixes de registre i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat.

6 EP54E34W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació d'equip de videoporter digital color per habitatge unifamiliar compost de: placa exterior de carrer amb polsador
de trucada i telecàmera, alimentador, obreportes i monitor amb base de connexió. Inclou un monitor, un telèfon i un
alimentador addicionals, cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i provat.

7 EP54TR54

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
FONTANERIASUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de connexió de servei soterrada per proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè d'alta
densitat (PE-100), de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 2,3 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre la presa i la xarxa i clau de tall de comporta de llautó fos de 3/4´´ de diàmetre col·locada mitjançant unió
roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclou part proporcional
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Totalment muntada, connexionada i provada.

1 EJM14010

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Connexió de servei

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació d'aigua potable de 8 m de longitud, col·locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de
gruix. Inclou part proporcional d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell, elements de
muntatge i subjecció, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.

2 EF5383B2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Canonada

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2´´ DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al
tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de prova; filtre retenidor de residus;
vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclou marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i
demés material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada.

3 EJMRTFR4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Comptador

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: wàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de coure rígid,
per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de cambra humida per el
tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastrat, part proporcional de derivació particular, accessoris
de derivacions col·locats mitjançant unió roscada i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

4 1J41400A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera, bidet, realitzada amb
tub de coure rígid, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de
cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastrat, part proporciona de derivació
particular, protecció contra les condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica als ramals d'aigua
freda i calenta, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió roscada i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.

5 1J414001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Primera

C#*D#*E#*F#2 Bany secundaria 1,000 1,000

T3 Planta Segona

C#*D#*E#*F#4 Bany secundari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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u Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada
amb tub de polietilè reticulat (PEX), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou
claus de pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX), part proporcional de
derivació particular, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PEX i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

6 1J414002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lació interior de fontaneria per galeria amb dotació per: safareig, presa i clau de pas per rentadora, realitzada amb
tub de polietilè reticulat (PEX), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de
pas de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PEX), part proporcional de derivació
particular, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PEX i elements
de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.

7 1J414003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#2 Zona rentadora-planxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
APARELLS SANITARISSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, sèrie alta, color blanc, amb seient i tapa
lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb
peu, sèrie alta, color blanc, de 730x550 mm amb conjunt d'aixetes amb muntura ceràmica de 1/2 volta sèrie alta, acabat
cromat, composta d'aerador; bidet de porcellana sanitària sèrie alta, color blanc, amb tapa lacada i frontisses d'acer
inoxidable amb conjunt d'aixetes amb muntura ceràmica de 1/2 volta sèrie alta, acabat cromat, composta d'aerador;
banyera acrílica gamma alta color blanc, de 180x85 cm, sense nanses, amb conjunt d'aixetes termostàtica sèrie alta,
acabat cromat. Inclou desguàs, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa de desguàs existent, fixació dels aparells i closa amb silicona. Totalment instal·lats, connexionats,
provats i en funcionament.

1 EJ14BA3E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany principal 1,000 1,000

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Bany secundaria 1,000 1,000

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Bany secundari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03

Euro
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INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORTSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació completa d'ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmicaModel ''Synergy'' de la casa
Thyssenkrups de 0,18 m/s de velocitat, 4 parades, 225 kg (3 persones), per habitatge unifamiliar de càrrega útil, nivell
bàsic d'acabat en cabina, maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer per pintar. Inclou ganxos de fixació, làmpades d'enllumenat del buit, passafils, grup tractor,
amortidors de vall, limitador de velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut de guies i pistó, selector de
parades, botoneres de pis i de cabina, xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment
muntat, connexionat i probat.

1 EL664179

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
EQUIPAMENTSSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes
monocomandament sèrie alta acabat cromat, composta d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació
flexibles. Inclou connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguassos existents, fixació de l'aparell i
closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.

1 EJ18DAAO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 9,21 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 6,43 m
de mobles alts amb cornisa superior i mainell inferior, en fusta massissa d'auró, front amb marc de fusta massissa de 22
mm de gruix i plafó de 7 mm xapat, amb clavilles i acabat vernís patinat amb rexampí. Construcció del moble mitjançant els
següents elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recoberts de laminat per totes les
seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per
els seus dues cares; laterals assortits de varis trepants que permeten la col·locació de prestatges a diferents alçades.
PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per totes les seves cares i
cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i
ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de
l'armari; aquest porta dos penjadors que suporten un pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de
la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclou sòcol inferior,
cornisa superior, mainell inferior i acabaments a joc amb el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes.
Totalment muntat, sense incloure taulell, electrodomèstics ni aigüera.

2 EA22256T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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u Subministrament i col·locació de placa de cuina de quars sintètic ´´SILESTONE´´ Stone Blanc Capri polit, acabat amb
cantell simple, polit i bisellat de 921x60x2 cm per banc de cuina, recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà
encaixat l'aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral per medis d'un cordó de 5 mm de gruix de segellador elàstic,
formació de buit i sòcol perimetral, perfectament acabada.

3 EA225287

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de placa vitroceràmica per taulell de cuina, amb comandaments frontals, marc sintètic, inclús
closa de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i comprovada.

4 EQ811A04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de forn elèctric multifunció, d'acer inoxidable. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprovat.

5 EQ8232J5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de safareig de porcellana, de 600x400 mm, mitjançant la col·locació i fixació de la peça
recolzada al paviment, amb aixetes convencional, sèrie bàsica, composta per broc giratori superior, amb aerador, amb
desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles. Inclou connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs
existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament. 

6 EJ18DABV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Sota-Coberta

C#*D#*E#*F#2 Zona rentadora-planxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Subministrament i col·locació de mirall realitzat amb lluna incolora de 3 mm de gruix, platejada per la seva cara posterior.
Inclús cairejat perimetral, i trepants.

7 E8121382

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Planta Baixa

C#*D#*E#*F#2 Bany principal 1,000 1,500 1,200 1,800

T3 Planta Primera

C#*D#*E#*F#4 Bany secundaria 1,000 2,000 1,200 2,400

T5 Planta Segona

C#*D#*E#*F#6 Bany secundari 1,000 2,000 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 6,600

Euro
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PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 03
ENERGIA SOLARSUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subminnistrament i instal.lació d'instal·lació solar tèrmica per a vivenda unifamiliar, amb 2 captadors solars plans per a
coberta incliniada amb una superfície activa de 4,48 m2 de tipus CSP o CSP 2 de la marca THERMOR , amb
intercambiador solar tipus BIOPACK de la marca THERMOR amb una potència de 38KW i una capacitat 300 l, amb una
distància menor de 15 m entre els captadors i l'intercambiador amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els
elements de connexió necessaris per a la seva instal.lació.

1 1EA13G72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Instal·lació solar

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 150 l,
potència 2400 W. Inclou suport i ancoratges de fixació, vàlvula de seguretat antirretorn, claus de tall d'esfera i tirantets
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat. 

2 EJA134ER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escalfador

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada per al cumpliment de la seguretat i salut de l'obra. (veure pressupost adjunt a l'Estudi de Seguretat i Salut)1 EB2A0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Seguretat i Salut

C#*D#*E#*F#2 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ESTRUCTURA01
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics. Compren
els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: arbres, plantes, calcinals, brolla,
brossa, fustes caigudes, runes, brosses o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que l'espessor de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclou tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 46)

135,0002,41 325,35

2 E221G652 m3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, en terreny d'acord
amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, replanteig i formació de rampa
provisional amb terres pròpies, excavació mecànica per capes i
profunditat necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb
mitjans manuals i/o mecànics, càrrega mecànica sobre camió. (P
- 47)

31,30316,55 518,06

3 E222B42A m3 Excavació de terres a cel obert per formació de rases per
instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terreny d'acord
amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega a camió,
fins assolir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclou tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 48)

1,00519,47 19,57

4 E2R34239 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat
amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 52)

70,8968,91 631,68

5 E2RA1200 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres. (P - 53) 70,8963,45 244,59

6 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. Inclou tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 51)

65,93410,95 721,98

7 E242B039 m3 Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat,
amb camió de 7 t carregat a màquina. Inclou tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. (P - 50)

65,9349,70 639,56

8 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN.
Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 49)

59,9405,74 344,06

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 3.444,85

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ESTRUCTURA01
SUBCAPÍTOL FONAMENTS I SISTEMES DE CONTENCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z1Z2QX m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-15/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de
grua. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 54)

134,60012,24 1.647,50

2 135315H3 m2 Formació de llosa de fonamentació de 30 cm d'espessor, de
formigó armat HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, amb una quantia
aproximada d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >=
500 N/mm2 de 27 kg/m2. Inclou part proporcional de reforços,

134,600197,36 26.564,66

Euro



PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D´UNA VIVENDA UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
SITUAT a C/ De la Verge, 16  50792 Chiprana-Caspe (Saragossa)
Autor: Andreu Borderia Rabassa
Projecte Final de Carrera, Juny 2009

PRESSUPOST Pàg.: 2

plecs, encontres, arrancades i esperes en murs, escales i
rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en talls de
formigonat, formació de fossa d'ascensor, passa-tubs per al
posterior muntatge de les xarxes d'instal·lacions projectades,
pous i pericons embotits en llosa, col·locació i fixació de
col·lectors de sanejament en llosa i formació de juntes de
formigonat i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. (P - 2)

3 132515H3 m3 Formació de mur de contenció de 30 cm d'espessor de base
rectilínia, encofrat a una cara i executat en condicions complexes
amb encofrat metàl.lic amb acabat tipus industrial per revestir;
realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda
de grua, i vibratge mecànic, amb una quantia aproximada d'acer
en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de
106,67 kg/m3, amb amb una quantia aproximada de muntatge i
desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics de 250x50 cm de
3,35 m2/m3. Inclou part propocional de formació de juntes i
elements per a pas d'instal·lacions, de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura. (P - 1)

13,197372,25 4.912,58

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 33.124,74

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ESTRUCTURA01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA03
APARTAT FORJATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 14LFZ023 m2 Formació de sostre nervat unidireccional de 20+4 cm i intereixos
de 70 cm realitzat, amb revoltó ceràmic o polietirè i semibigueta
de formigó pretesat tipus ''T-12 o similar'', amb una quantia de 8
kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500
N/mm2 en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i
jàsseres; acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6
mm de diàmetre, i una quantia de 0,105 m3/m2 de formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge
mecànic. Inclou part propocional de formació de juntes i elements
per a pas d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.
 (P - 9)

23,45078,54 1.841,76

2 145A241B m2 Formació de sostre nervat unidireccional de 25+5 cm i intereixos
de 70 cm realitzat, amb revoltó ceràmic o polietirè i semibigueta
de formigó pretesat tipus ''T-12 o similar'', amb una quantia de 8
kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500
N/mm2 en concepte negatius, nervis, forquilles, congrenys i
jàsseres; acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6
mm de diàmetre, i una quantia de 0,123 m3/m2 de formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge
mecànic. Inclou part propocional de formació de juntes i elements
per a pas d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura i/o estructura.
 (P - 6)

239,55083,76 20.064,71
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3 145A243R m2 Formació de sostre nervat unidireccional inclinat de 25+5 cm i
intereixos de 70 cm realitzat, amb revoltó ceràmic o polietirè i
semibigueta de formigó pretesat tipus ''T-12 o similar'', amb una
quantia de 8 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S límit
elàstic >= 500 N/mm2 en concepte negatius, nervis, forquilles,
congrenys i jàsseres; acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,123 m3/m2 de
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, ajuda de grua, i
vibratge mecànic. Inclou part propocional de formació de juntes i
elements per a pas d'instal·lacions, de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors en gelosia i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura.
 (P - 7)

91,90086,23 7.924,54

APARTATTOTAL 01.01.03.01 29.831,01

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ESTRUCTURA01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA03
APARTAT ESCALES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145CA8H3 m2 Formació de llosa de formigó armat inclinada d'escala, de 20 cm
de gruix, realitzada amb formigó armat HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic, amb una quantia
aproximada d'acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic
>= 500 N/nm2 de 23 kg/m2. Muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, amb tauler de fusta de pi. Inclou part
propocional de formació de juntes i elements per a pas
d'instal·lacions, de retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors en gelosia i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o
estructura. (P - 8)

15,900103,61 1.647,40

APARTATTOTAL 01.01.03.02 1.647,40

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ESTRUCTURA01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA03
APARTAT PILARS I MURS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145118H3 m3 Formació de pilars de formigó armat de secció rectangular amb
encofrat metàl·lic per a revestir; realitzat amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge
mecànic, amb una quantia aproximada d'acer en barres
corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de 99 kg/m3 i
amb amb una quantia aproximada de muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció
rectangular de 8,09 m2/m3. Inclou part propocional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura.
 (P - 3)

16,548478,17 7.912,76

2 145218H3 m3 Formació de murs de formigó armat de base rectilínia amb
encofrat metàl·lic per a revestir; realitzat amb formigó armat

95,509419,55 40.070,80
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HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge
mecànic, amb una quantia aproximada d'acer en barres
corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de 106 kg/m3 i
amb una quantia aproximada de muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons metàl·lics de 250x50 cm de 3,30 m2/m3.
Inclou part propocional de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o
estructura. (P - 5)

3 145218G3 m3 Formació de murs de formigó armat, per ampit de terrasses, de
base rectilínia amb encofrat metàl·lic per a revestir; realitzat amb
formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i
vibratge mecànic, amb una quantia aproximada d'acer en barres
corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2 de 120 kg/m3 i
amb una quantia aproximada de muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons metàl·lics de 250x50 cm de 10 m2/m3.
Inclou part propocional de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o
estructura. (P - 4)

1,826548,65 1.001,83

APARTATTOTAL 01.01.03.03 48.985,39

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL COBERTES01
APARTAT COBERTA INCLINADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1521B87E m2 Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 30%,
sobre base resistent, composta dels següents elements:
FORMACIÓ DE PENDENTS: sostre inclinat (no inclòs en aquest
preu), amb una capa de morter de regularització M-5 de 2 cm
d'espessor i acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid
de llana de roca volcànica Rockciel -E- 444 ´´ROCKWOOL´´,
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 65 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,76 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,037
W/(mK), fixat amb el sistema Fixtop d'ancoratge mecànic;
COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16 cm, color vermell;
rebuda amb morter de ciment M-2,5 confeccionat en obra. Inclou
part proporcional de teules de carener, acabament lateral,
ventilació i peces especials per formació de carener, embroquetat
de ràfecs i cantells lliures i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 15)

91,90072,41 6.654,48

2 E8Z7OIUY u Formació de sostre de conducte de ventilació sobre coberta
inclinada, mitjançant fàbrica de 14 cm d'espessor, de maó foradat
per revestir, rebut amb morter de ciment M-5, secció mitja 0,25 m²
i 1 m d'alçada, arrebossat exteriorment amb morter de ciment
M-5, amb arriostrament. Inclou tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 70)

2,00089,60 179,20

3 152Z985U u Formació d'encontre de vessant de coberta de teules amb
xemeneia o conductes de ventilació de dimensions 60x60 cm
mitjançant col·locació de banda per ajustar composta per aliatge
d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural de 1 mm de gruix,
que cobreix des de 30 a 100 cm formant valona i fixada amb perfil
d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de cavalcaments, tall,
preparació, cargols de fixació i segellament amb silicona i tot allò

3,000199,78 599,34
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necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 16)

4 152ZY85O m Formació d'encontre de vessant de coberta de teules amb
parament vertical mitjançant col·locació de perfil compost per
aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural d'1 mm de
gruix, amb un extrem allotjat en la regata practicada en el
parament i l'altre recolzat en les teules de la vessant, encavallant
50 mm com a mínim. Inclou part proporcional de cavalcaments,
obertura de regates, tall, preparació i rebut del perfil amb morter
de ciment i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 17)

38,25030,53 1.167,77

APARTATTOTAL 01.02.01.01 8.600,79

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL COBERTES01
APARTAT COBERTA PLANA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1511451Q m2 Formació de coberta plana transitable, no ventilada, amb
soldadura fixa, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per a trànsit
peatonal privat, composta dels següents elements: FORMACIÓ
DE PENDENTS: Capa de 10 cm d'espessor medi a base de
formigó lleuger, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa,
de densitat entre 500 i 600 kg/m³, confeccionat en obra amb
1.000 litres d'argila expandida de granulometría entre 3 i 8 mm,
densitat 350 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària CEM
II/B-L 32,5 R, segons UNE-EN 197-1, acabat amb capa de morter
de ciment M-5 de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta i quina
dosificació de ciment sigui major de 250 kg/m³;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per
una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 140 g/m², de superfície no protegida col·locada amb
imprimació asfàltica, tipus EA; CAPA SEPARADORA SOTA
AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster
unides per tiretes, amb un pes de 150 g/m²; AÏLLAMENT
TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil, no
teixit, compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un
pes de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ: Paviment de rajoles de
gres rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant medi, tipus
4; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), 20x20
cm col·locades amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en
capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris, sobre una capa de
regularització de morter armat de 4 cm d'espessor, rejuntat amb
morter de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i
absorció d'aigua reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou part proporcional de
´´fajeado´´ de juntes i punts singulars, formació i segellat de
juntes de paviment i perimetrals, i neteja final i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura. (P - 10)

48,550106,70 5.180,29

2 1513CT3A m2 Formació de coberta plana ajardinada, tipus invertida, composta
dels següents elements: FORMACIÓ DE PENDENTS: Capa de
10 cm d'espessor medi a base de formigó lleuger, resistència a
compressió major o igual a 0,2 MPa, de densitat entre 500 i 600

12,950116,40 1.507,38
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kg/m³, confeccionat en obra amb 1.000 litres d'argila expandida
de granulometría entre 3 i 8 mm, densitat 350 kg/m³ i 150 kg de
ciment Portland amb calcària CEM II/B-L 32,5 R, segons UNE-EN
197-1, acabat amb capa de morter de ciment M-5 de 2 cm
d'espessor, arremolinada i neta i quina dosificació de ciment sigui
major de 250 kg/m³; IMPERMEABILITZACIÓ: Membrana GS-2
s/UNE 104402, 10,2 kg/m2 de dues làmines, una d'oxiasfalt
perforada LO-40/P i una de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FV+FP amb armadura de feltre de fibra de vidre de
50 g/m2 i armadura de feltre de polièster de 130 g/m2 i tractament
antiarrels, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació;
CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teixit
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb un pes de
150 g/m²; AÏLLAMENT TÈRMIC: plafó rígid de poliestirè extruït,
de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,5 (m²K)/W, conductivitat tèrmica
0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ:
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb un pes de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓ:
protecció antiarrels amb dues làmines una LO-40/P i l'altra LBM
(SBS)-50/G-FV+FP, capa separadora, capa drenant de palet de
riera, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra volcànica, torba
rossa d'esfagne enriquida i grànul de poliestirè expandit. Inclou tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com,
els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 11)

3 151ZB45Y m Formació de l'encontre amb parament vertical de coberta plana
transitable, compost per: banda de reforç inferior de 33 cm
d'ample, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida,
completament adherida al suport, prèviament emprimat amb
imprimació asfàltica, tipus EA, i rematada amb banda de termini
de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no
protegida, soldada a la làmina impermeabilitzant (no inclosa en
aquest preu), acabat amb un revestiment de entornpeu de gres
rústic 4/0/-/E (paviments per a trànsit per vianant medi, tipus 4;
sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/E), de 7 cm,
2,5 €/m colocats amb junt obert (separació entre 3 i 15 mm), en
capa fina amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap
característica addicional, color gris i rejuntats con morter de juntes
de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per junta oberta (entre 3 i 15 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces. Inclou part propocional de rematada
superior de la impermeabilització mitjançant una reculada del
menys 5 cm pel que fa a la superfície externa del parament
vertical i la seva alçada per sobre de la protecció de la coberta i i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així
com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits
en plànols d'arquitectura. (P - 12)

35,00019,85 694,75

4 151ZBTEY m Formació de l'encontre amb parament vertical de coberta plana
ajardinada, compost per: banda de reforç inferior de 33 cm
d'ample, realitzada a partir de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no protegida,
completament adherida al suport, prèviament emprimat amb
imprimació asfàltica, tipus EA, i rematada amb banda de termini
de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 140 g/m², de superfície no
protegida, soldada a la làmina impermeabilitzant (no inclosa en
aquest preu), acabat amb protecció antiarrels amb dues làmines
una LO-40/P i l'altra LBM (SBS)-50/G-FV+FP, capa separadora,

10,65035,15 374,35
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capa drenant de palet de riera, capa filtrant amb geotèxtil i
substrat de terra volcànica, torba rossa d'esfagne enriquida i
grànul de poliestirè expandit. Inclou tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P -
13)

5 151ZR423 u Formació d'encontre amb bonera de coberta plana transitable
compost de: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 140 g/m², de superfície no protegida, de 1x1 m de
superfície, completament adherida al suport prèviament emprimat
amb imprimació asfàltica, tipus EA, i col·locació clavegueró de
catxú EPDM, de sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb
reixeta plana de catxú EPDM, totalment adherit a la làmina
anterior amb bufador. Inclou tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 14)

2,00045,74 91,48

APARTATTOTAL 01.02.01.02 7.848,25

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612T74H m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó ceràmic
perforat, de 240x110x50 mm, per a revestir, col.locat amb morter
de ciment M-5. Inclou enjarjes, minvis, trencaments, formació de
llindes mitjançant bigueta prefabricada T-18, revestida amb peces
ceràmiques, col·locades amb morter d'alta adherència, brancals i
dovelles, canviat en el perímetre dels buits per a allotjar els
elements de fixació de la fusteria exterior, juntes de dilatació,
execució de trobaments i punts singulars. Inclou tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura.
 (P - 57)

167,18034,57 5.779,41

2 1652156U m2 Subministrament i muntatge d'envà múltiple ´´PLADUR´´
autoportant, de 106 mm de gruix total, format per una estructura
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'ample, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, i canals
(elements horitzontals) a cada costat del qual es cargolen quatre
plaques en total (dues plaques tipus N (normal) a cada costat, de
13 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant una
làmina sintètica amb base polimèrica d'alta densitat, 4 mm
d'espessor, a cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i
adherida a aquestes. Inclou part proporcional de tractament de
buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i juntes,
cintes per juntes, ancoratges per terra i sostre i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura. (P - 18)

151,67360,63 9.195,93

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 14.975,34

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL AÏLLAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 17CD1342 m2 Subministrament i col·locació d'aïllament format per un plafó rígid
de llana de roca volcànica, segons UNE-EN 13162, no revestit, de
50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,45 (m²K)/W, conductivitat

167,18014,29 2.389,00
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tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a tocar per evitar ponts tèrmics,
fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre
plafons amb cinta de segellat de juntes. Inclou part proporciona
de talls, fixacions, adhesiu de col·locació i neteja i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 19)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 2.389,00

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 19DA1748 m2 Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat,
2/0/H/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2;
sense requisits addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), de
44,6x44,6 cm, 8 €/m²; esteses sobre capa de reforç de 4 cm de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10 armat amb mallat
ME 10x10 de Ø 5 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
realitzada sobre un film de polietilè disposat com a capa
separadora d'un plafó rígid de llana de roca volcànica, segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,4 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
de forma que es garantitza l'aïllament acústic, cobrint els
paraments verticals fins a una alçària del pis d'uns 20 cm i les
canonades que travessen el forjat, rebudes amb adhesiu de
ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter
de juntes de ciment amb resistència elevada a l'abrasió i absorció
d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces. Inclou formació de juntes
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits
amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el
suport i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs,
així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura. (P - 20)

53,90047,85 2.579,12

2 E9Q1Q2WS m2 Subministrament i col·locació de paviment de parquet mosaic de
marqueteria, format per llistons d'empostissar de fusta de tola, de
120x24x8 mm, adossades unes a altres però no unides entre sí,
col·locades amb d'adhesiu a base de poliuretà en espiga sobre
una capa de 4 cm de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10 armat amb mallat ME 10x10 de Ø 5 mm, acer B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclou planejat, fregat amb paper de
vidre, empastat, aplicació de fons i envernissat final amb tres
mans de vernís de poliuretà de dos components P-6/8 del parquet
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així
com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits
en plànols d'arquitectura. (P - 71)

171,45073,50 12.601,58

3 E9U7I098 m Subministrament i col·locació d'entornpeu de MDF acabat tola de
dimensions 6x1,2 cm, clavat en parament. Inclou tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 72)

177,8506,30 1.120,46

4 E9V7U001 m Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó de 110 cm
d'ample mitjançant el muntatge dels següents elements:
esglaonat format per estesa i davanter de fusta de tola, acabat
envernissat, cara i cantells polits; col·locades amb adhesiu a base
de poliuretà a trencajunts sobre un esglaonat previ realitzat
mitjançant una subestructura metàl·lica. Inclou fregat amb paper

14,10046,50 655,65
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de vidre, empastat, aplicació de fons i envernissat final amb tres
mans de vernís de poliuretà de dos components P-6/8 del parquet
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així
com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits
en plànols d'arquitectura. (P - 73)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.04 16.956,81

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS05
APARTAT REVESTIMENTS INTERIORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8113174 m2 Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5,
mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior, de fins a 3 m d'alçada, acabat superficial remolinat. Inclou
part proporcional de preparació de la superfície suport, formació
de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior
a un metre, arestes, duelles, brancals, llindes, acabaments en els
trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície. Inclou tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 58)

108,75718,00 1.957,63

2 E82D4571 m2 Subministrament i col·locació d'enrajolat de parets amb rajola de
València llis, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense requisits
addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), 20x20 cm, 8 €/m², rebut
amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap
característica addicional, color gris, aplicat sobre el parament amb
esquerdejat de morter de ciment (no inclòs en aquest preu).
Rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada
a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima
(entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclopu
part proporcional de talls, juntes i peces especials, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 61)

108,75728,10 3.056,07

3 E8121232 m2 Formació d'acabat llis de gruix mínim 10 mm, mitjançant
l'aplicació manual sobre un parament de dues capes de morter de
calç àrea apagada; la primera de dossificació 1:4 i àrid gros i la
segona, de dossificació 1:3 i àrid fi de granulometria molt cuidada.
Acabat superficial: neteja de la superfície de l'última capa
aplicada amb aigua i respall o brotxa de pèl. Inclou part
proporcional de preparació de la superfície de suport, formació de
juntes, rancons, mestres, arestes, duelles, brancals, llindes,
rematades en els trobaments amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície, i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura. (P - 59)

223,34019,08 4.261,33

4 E898YT65 m2 Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, sobre paraments verticals interiors de morter
de ciment, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE
48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclou part proporcional
de preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 20%
de la seva superfície en aquells punts on hi hagi petites
imperfeccions, cops i esgarrapades, amb lliscat d'interior, aplicat
amb espàtula, aplanadora o equip pneumàtic. Inclou tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 67)

223,34010,55 2.356,24
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5 E8411P74 m2 Subministrament i formació de cel ras continu, constituït per
plaques d'escaiola decorada; fixació de les plaques per mitjans de
barres metàl·liques d'acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre
dotades de ganxos tancats en ambdues extrems, amb un mínim
de tres barres verticals. Inclou part proporcional de reblert de la
part exterior de les juntes entre plaques, realització de juntes de
dilatació, repàs de les juntes i acabat superficial de les plaques, i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així
com, els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits
en plànols d'arquitectura. (P - 63)

172,55015,57 2.686,60

6 E841DP74 m2 Subministrament i muntatge de cel ras registrable, constituït per
plaques d'escaiola alleugerada, suspeses del sostre mitjançant
una perfileria oculta, mitjançant perfils primaris, secundaris i
angulars d'acabat fixats al sostre mitjançant barres d'acer
galvanitzat. Inclou part proporcional d'accessoris de fixació,
completament instal·lat, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 64)

12,45019,87 247,38

7 E898YT41 m2 Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, sobre paraments horizontals interiors de guix o
escaiola, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica
aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclou part proporcional de
preparació del suport mitjançant neteja, regularització del 20% de
la seva superfície en aquells punts on hi hagi petites
imperfeccions, cops i esgarrapades, amb masilla d'interior, aplicat
amb espàtula, aplanadora o equip pneumàtic, i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura. (P - 66)

255,65010,25 2.620,41

APARTATTOTAL 01.02.05.01 17.185,66

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL REVESTIMENTS05
APARTAT REVESTIMENTS EXTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83H4587 m2 Aplacat de parament vertical exterior de 8 cm d'espessor,per a
sistema de façana ventilada, amb placa de resines
termoenduribles per façana ventilada, Meteon FR ''TRESPA'' de
500x2000x8 mm, acabat amb imitació fusta, textura satinada
Satin, col.locada amb modulació vertical mitjançant el sistema
TS150 de fixació vista amb cargols sobre una subestructura de
fusta. Inclou part proporcional de llistons de fusta tractada
col·locats horitzontalment i d'ample igual a l'espessor de
l'aïllament, llistons de fusta tractada amb muntants de 38x45 mm i
38x75 mm en junta de placa i cargols autoroscadors d'acer
inoxidable termocalat, així com, formació de llindals, escopidors,
brancals i duelles, junts, realització d'encontres i peces especials,
executat segons el sistema de revestiment de façanes ventilades
amb plaques Meteon FR ''TRESPA'', en possessió de el D.I.T. nº
473, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs,
així com, els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura. (P - 62)

156,140133,47 20.840,01

2 E84AGDPO m2 Formació de cel ras de lamel·les d'alumini lacades, de
mecanització llisa, de 85 mm d'amplada, separades 15 mm,
suspeses del sostre a través d'un entramat metàl·lic ocult amb
suspensió autoanivelladora de platina. Inclou part proporcional de
perfils d'acabaments, peces especials, rebuts amb tacs,
accessoris de suspensió i fixació, completament instal·lat, i tot allò

20,10028,75 577,88
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necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 65)

3 E8K414OU m Escopidor de 15 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb
una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs, així com,
els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 69)

14,60018,17 265,28

4 E8J4F02P m Coronament de murs amb peça de pedra calcària Capri, de 20 cm
d'ample i 2 cm de gruix, amb trencaaigües, cara i cantell recte
polits, rebuda amb morter de ciment hidròfug M-10 creant un
pendent suficient per a evacuar l'aigua. Inclou segellat entre
peces i unions amb els murs amb morter de juntes especial per a
revestiments de pedra natural, i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs, així com, els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 68)

28,25022,10 624,33

APARTATTOTAL 01.02.05.02 22.307,50

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS I EXTERIORS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1A124587 u Subministrament i col·locació porta basculant estàndard amb
molles per garatge formada per xapa plegada d'acer galvanitzat,
panell llis acanalat, acabat blanc, de 300x250 cm, formada per
xapa plegada d'acer galvanitzat, panell llis acanalat de 0,8 mm
d'espessor, amb bastiment, bastidor i reforç de tub d'acer laminat.
Obertura manual. Inclou joc de ferraments, tirants de subjecció,
pany i agafador a dues cares. Elaborada en taller, ajustament i
fixació en obra. Totalment instal·lada. (P - 21)

1,0001.325,00 1.325,00

2 1A1EK75L u Subministrament i muntatge de porta d'entrada d'alumini
termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat, de 90x210 cm.
Composta de: fulla de 50 mm d'espessor total, construïda amb
dues xapes d'alumini de 1,2 mm d'espessor, amb ànima de fusta
blindada amb xapa de ferro acerat de 1 mm i massís especial en
tot el perímetre de la fulla i ferraments, estampació amb
embotiment profund en doble relleu a una cara, acabat en color
blanc RAL 9010; marcs especials d'extrusió d'alumini reforçat de
1,6 mm d'espessor, d'igual terminació que les fulles, amb ribet
perimètric. Inclou tancament especial amb tres punts de
tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat
antipalanca, ribet tallavents, espiell gran angular, maneta interior,
pom, tirador i balda exteriors, garres de fixació, segellat perimetral
de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament
final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanqueitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del
vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada. (P - 31)

1,000482,73 482,73

3 1A1E41Y7 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
finestra amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 40x40
cm, sèrie bàsica, formada per una fulla, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament
de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC,

5,000180,15 900,75
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amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada. (P - 23)

4 1A1E475I u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de
120x120 cm, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment
de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el
segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament
de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte
tèrmic incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les
de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor,
equipada amb tots els seus accessoris. Inclou part proporcional
d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. (P - 28)

4,000379,88 1.519,52

5 1A1E4342 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per
conformat de porta corredissa simple de 450x210 cm, sèrie
bàsica, formada per quatre fulles, i amb bastiment de base. Gruix
i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.  (P - 24)

1,000754,27 754,27

6 1A1E4343 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de porta
corredissa simple de 260x210 cm, sèrie bàsica, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock),
persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada. 

1,000536,96 536,96
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 (P - 25)

7 1A1E43I9 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de
finestra amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de
240x110 cm, amb fix interior de 100 cm d'alt, sèrie bàsica,
formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.  (P - 27)

1,000626,78 626,78

8 1A1E4346 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de porta
corredissa simple de 180x210 cm, sèrie bàsica, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de
mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock),
persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus
accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de fixació segellat
perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment
muntada i provada.  (P - 26)

1,000463,24 463,24

9 1A1E8731 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de fix de
240x210 cm, amb divisió superior de finestra amb frontissa
practicable d'obertura cap a l'interior, de 240x40 cm, sèrie bàsica,
formada per tres fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.  (P - 29)

2,000901,52 1.803,04

10 1A1E8732 u Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per conformat de fix de
280x210 cm, amb divisió superior de finestra amb frontissa
practicable d'obertura cap a l'interior, de 280x40 cm, sèrie bàsica,

3,000931,65 2.794,95
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formada per tres fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5
mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i
utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb
tots els seus accessoris. Inclou part proporcional d'urpes de
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN
12210. Totalment muntada i provada.  (P - 30)

11 1A220104 u Subministrament i col·locació de porta d'armari envernissada de
dues fulles de 180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de
50x3,5 cm, de tauler aglomerat directe, envernissada en taller, de
tola, model amb motllura recta; bastiment de base de pi país de
70x45 mm; tapetes massisses de tola de 70x5 mm; tapajunts
massissos de tola de 90x15 mm en ambdues cares. Inclou
ferraments de penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer
inoxidable Marí AISI 316L, sèrie de disseny. Ajustament de la
fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada. Inclou envernissat de la porta. (P - 32)

1,000715,35 715,35

12 1A220105 u Subministrament i col·locació de porta d'armari de quatre fulles de
180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de tola, model amb
motllura recta; bastiment de base de pi país de 70x45 mm;
tapetes massisses de tola de 70x5 mm; tapajunts massissos de
tola de 90x15 mm en ambdues cares. Inclou ferraments de
penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI
316L, sèrie de disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou
envernissat de la porta. (P - 33)

3,0001.340,35 4.021,05

13 1A220106 u Subministrament i col·locació de porta d'armari de sis fulles de
180 cm d'alçada amb entresolat de 40 cm de 50x3,5 cm, de tauler
aglomerat directe, envernissada en taller, de tola, model amb
motllura recta; bastiment de base de pi país de 70x45 mm;
tapetes massisses de tola de 70x5 mm; tapajunts massissos de
tola de 90x15 mm en ambdues cares. Inclou ferraments de
penjar, tanca i tirador sobre escut llarg d'acer inoxidable Marí AISI
316L, sèrie de disseny. Ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments i ajustament final. Totalment muntada. Inclou
envernissat de la porta. (P - 34)

1,0001.978,36 1.978,36

14 1A221235 u Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta massissa, acabada en
cru per envernissar en obra, amb empostissat horitzontal de fusta
massissa de pi melis; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes massissos de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos
de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclou ferraments de
penjar, tanca i maneta sobre escut llarg de ferro forjat sèrie
bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament
final. Totalment muntada. (P - 35)

10,000251,69 2.516,90

15 1A1E0003 m2 Formació de lluernari, construït amb perfils de mur cortina sistema
mecano de technal o equivalent, amb perfileria d'alumini lacat
color a decidir,format per: muntants de 50x60 mm o superior en
funció de l'inercia necessaria, col.locats fixats mecanicament a
paraments verticals amb ancoratge d'alumni extruit o acer
inoxidable a una separació aproximada entre muntants de 600
mm, presors i tapetes planes en muntants, peça de carener de
planxa d'alumini lacat de 2 mm de gruix conformada a taller amb

65,100900,00 58.590,00
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el desenvolupament i plecs necessaris col·locats fixats
mecanicament. Inclou segellats, cargols de fixació d'acer
inoxidable, canals de ventilació i drenatge, perfils d'estanquitat de
epdm i tots els elements del sistema. (P - 22)

16 EC1711O7 m2 Doble envidrament estàndard, conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 8 mm, i vidre
interior Float incolor de 6 mm d'espessor, fixada sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el
material suport. Inclús talls del vidre i col·locació de ribets. (P - 82)

40,04537,05 1.483,67

17 EC151B04 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Inclou
estructura metàl·lica de suport sistema mecano de technal o
equivalent, així com, els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 81)

11,050250,20 2.764,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.06 83.277,28

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL ARQUITECTURA02
SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB131TCO m Subministrament i col·locació de barana d'alumini anoditzat
natural de 90 cm d'alçada, amb bastidor senzill, format per sola
superior que fa de passamans i sola inferior; muntants verticals
disposats cada 100 cm i barrots verticals col·locats cada 10 cm,
per escala recta d'un tram. Inclou part proporcional de potes
d'agafament, fixació mitjançant cargolat en formigó amb tacs
d'expansió, cargols d'acer i pasta química, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs, així com, els elements
necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols
d'arquitectura.. Elaborada en taller i muntada a obra (P - 77)

51,250114,83 5.885,04

2 EB1201PL m Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 105
cm d'alçària d'alumini anoditzat color natural, formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de perfil quadrat de
40x40 mm i muntants de perfil quadrat de 40x40 mm amb una
separació de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals d'alumini perfil rectangular
de 30x15 mm i passamans de perfil corb de 70 mm. Inclou part
proporcional de potes d'agafament i fixació del passamans
metàl·lic mitjançant cargolat en formigó amb tacs d'expansió,
cargols d'acer i pasta química (inclosa en aquest preu), i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura.. Elaborada en taller i ajustament final a
obra.
 (P - 76)

3,050120,32 366,98

3 EB134758 m Subministrament i col·locació de barana recta de façana de 25 cm
d'alçària d'alumini anoditzat color natural, formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de perfil quadrat de 40x40
mm i muntants de perfil quadrat de 40x40 mm amb una separació
de 100 cm entre ells; clavenda per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals d'alumini perfil rectangular de 30x15
mm i passamans de perfil corb de 70 mm. Inclou part porpocional
de potes d'agafament i fixació del passamans metàl·lic mitjançant
cargolat en formigó amb tacs d'expansió, cargols d'acer i pasta
química (inclosa en aquest preu), i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs, així com, els elements necessaris
per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura..

7,300126,28 921,84
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Elaborada en taller i ajustament final a obra. (P - 78)

4 EQN1U003 u Subministrament i muntatge d'escala metàl·lica de cargol per una
planta interior d'habitatge, de fins a 3,00 m d'alçada lliure, de 1,60
m de diàmetre, formada amb perfils d'acer laminat en fred,
formant un arbre central de 100 mm de diàmetre, esglaons de
xapa estampada de 3 mm d'espessor, barana formada per
barrots verticals de rodó d'acer llis i passamans acabat en PVC.
Inclou tancament de buit superior, elements de fixació i pintura
antioxidant. Realitzada en taller i muntada en obra amb ajudes de
paleta incloses. Completament acabada. (P - 141)

1,0002.229,36 2.229,36

5 EB92T50A u Caràcter numèric, d'alumini pintat, de 60 mm d'alçària, col.locat
amb adhesiu. Inclou tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs, així com, els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura. (P - 80)

1,0005,18 5,18

6 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada
i normalitzada, fixada mecànicament al parament. Inclou tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs, així com, els
elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura. (P - 137)

1,00053,25 53,25

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.07 9.461,65

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL EVACUACIÓ I VENTILACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDRG5BY u Instal·lació i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a
la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de
registre (sense incloure). Inclou comprovació del bon estat de
l'escomesa existent, treballs de connexió, trencament del pou de
registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva
complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de
servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb
morter de ciment en l'interior del pou, segellat, proves
d'estanqueïtat, reposició d'elements en cas de trencaments o
d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent.
Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 98)

1,000142,82 142,82

2 EDRG5B7 m Instal·lació i muntatge de connexió de servei general de
sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, formada per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, amb les seves corresponents juntes i peces especials.
Inclou demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició
amb formigó en massa HM-20/P/20/I, sense incloure l'excavació
prèvia de la rasa, el posterior reblert principal de la mateixa ni la
seva connexió amb la xarxa general de sanejament. Totalment
muntada, connexionada i provada. (P - 97)

4,00093,04 372,16

3 ED359587 u Subministrament i muntatge de pericó sifònic soterrat, de
dimensions interiors 40x40x50 cm, prefabricat de formigó armat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm
d'espessor, amb marc, tapa i placa per a sifonar prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
Inclou connexions de conduccions i acabaments. Completament
acabada. (P - 86)

1,00074,40 74,40

4 ED7FSA0S m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa 8,10059,32 480,49
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horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm
de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada.Inclou part proporcional de accessoris, unions i peces
especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i
provada.  (P - 88)

5 ED7FSB0S m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclou part proporcional de accessoris, unions i peces
especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i
provada.  (P - 89)

8,55043,32 370,39

6 ED7FSC0S m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm
de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclpu part propocional de accessoris, unions i peces
especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i
provada.  (P - 90)

13,65032,56 444,44

7 ED7FSD0S m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclpu part propocional de accessoris, unions i peces
especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i
provada.  (P - 91)

21,35024,80 529,48

8 ED7FSR0S m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa
horitzontal de sanejament, amb una pendent mínima del 2%, per
a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 90 mm
de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclpu part propocional de accessoris, unions i peces
especials, juntes i lubricant per a muntatge. Totalment col·locada i
provada.  (P - 92)

0,95015,90 15,11

9 ED7FBB5T m Subministrament i instal·lació de col·lector suspès de xarxa
horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre i
3,2 mm de espessor de la llosa (cm), enganxat mitjançant
adhesiu, fixat a sostres o murs mitjançant brides d'acer

3,25015,29 49,69
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galvanitzat, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o
pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclou part
proporcional de contratub en passos de murs i el seu reblert amb
massilla elàstica, registres, maniguets de dilatació, empelts i
peces especials de derivació i empalmament. Totalment muntat,
connexionat i provat. (P - 87)

10 ED15B73 m Subministrament i muntatge de baixant mixt insonoritzat, formada
por tub PVC, sèrie B sistema insonoritzat ´´NUEVA TERRAIN´´,
de 110 mm de diàmetre i 10 mm de espessor de la llosa (cm),
unió a pressió per junta elàstica, fixada als murs mitjançant brides
metàl·liques, amb les seves corresponents peces especials
d'acoblament i derivació, amb juntes de dilatació en totes les
unions, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials en l'interior
de l'edifici. Totalment muntat, connexionat i probat.  (P - 83)

61,05035,11 2.143,47

11 ED15B83 m Subministrament i muntatge de baixant mixt insonoritzat, formada
por tub PVC, sèrie B sistema insonoritzat ´´NUEVA TERRAIN´´,
de 90 mm de diàmetre i 10 mm de espessor de la llosa (cm), unió
a pressió per junta elàstica, fixada als murs mitjançant brides
metàl·liques, amb les seves corresponents peces especials
d'acoblament i derivació, amb juntes de dilatació en totes les
unions, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials en l'interior
de l'edifici. Totalment muntat, connexionat i probat.  (P - 84)

3,95024,47 96,66

12 1DRG42W u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per bany petit
amb dotació per: wàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC
amb càrrega mineral Phonoline ´´JIMTEN´´ per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb el pot
sinfònic i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei, caixa sifònica de PVC de 110 mm de diàmetre,
amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclou part proporcional de
derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i probada. (P - 36)

1,000278,98 278,98

13 1DRG43W u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de
bany amb dotació per: wàter, lavabo senzill, banyera, bidet,
realitzada amb tub de PVC amb càrrega mineral Phonoline
´´JIMTEN´´ per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb el pot sinfònic i amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei, caixa sifònica de
PVC de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.
Inclou part proporcional de derivacions individuals, connexions,
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i probada. (P - 37)

2,000405,85 811,70

14 1DRGR3W u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles,
realitzada amb tub de PVC amb càrrega mineral Phonoline
´´JIMTEN´´ per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació
dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclou part proporcional de derivacions
individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i probada. (P - 38)

1,000147,08 147,08

15 1DRGR4W u Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per galeria amb
dotació per: safareig, presa i clau de pas per rentadora, realitzada
amb tub de PVC amb càrrega mineral Phonoline ´´JIMTEN´´ per
la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclou part proporcional de derivacions individuals, connexions,
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i probada. (P - 39)

1,000147,08 147,08

16 ED3FRC3 u Instal·lació i muntatge de galleda amb bonera sifònica de PVC, de
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb reixeta plana de
PVC de 200x200 mm, per a recollida d'aigües pluvials o de locals
humits, instal·lada i connectada a la xarxa general de desguàs.

1,00031,38 31,38
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Inclou part prorpocional d'accessoris de muntatge, peces
especials, material auxiliar i elements de subjecció.  (P - 85)

17 E5ZT65F m Subministrament i col·locació de canaleta prefabricada de
drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, en trams de 1000
mm de longitud, 100 mm d'ample i 130 mm d'alt, amb reixeta
passarel·la d'acer galvanitzat, classe A-15 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433, en peces de 1000 mm de longitud, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
d'espessor. Inclou part proporcional d'accessoris de muntatge,
peces especials, material auxiliar, elements de subjecció i
excavació manual.  (P - 56)

3,80094,47 358,99

18 E5ZJUYT m Subministrament i muntatge de canaló circular de PVC amb òxid
de titani, per encolar, de desenvolupament 250 mm, color gris
clar, per a recollida d'aigües de coberta, format per peces
preformades, fixades mitjançant gafes especials de subjecció al
ràfec. Totalment equipat. Inclou part proporcional de peces
especials, acabaments finals del mateix material, i peces de
connexió a baixants. Totalment muntat, connexionat i probat. (P -
55)

17,30012,57 217,46

19 EDN92WS3 u Subministrament i muntatge d'airejador de passada, cabal màxim
15 l/s, de alumini, de 880x20x95 mm, amb silenciador acústic
d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB,
col·locat en portes de pas interiors, col·locat entre el marc i la
batent de la porta de pas interior de 70 a 100 cm de amplada de
porta i 6 a 11 cm d'amplada de marc, per a ventilació híbrida.
Inclou accessoris de muntatge. Totalment muntat. (P - 96)

10,00035,29 352,90

20 EDN92E3W u Subministrament i muntatge d'airejador d'admissió, cabal màxim
10 l/s, d'alumini lacat en color a escollir de la carta RAL, de
1200x155x12 mm, amb obertura de 800x12 mm, col·locat en
posició horizontal en carpinteria exterior d'alumini o PVC, sobre
caixa de persiana tipus monoblock, entre 150 y 185 mm de
profunditat, amb caixa exterior vista i amb aïllament acústic de 43
dB, col·locat sobre la caixa de persiana tipus monoblock, per a
ventilació híbrida. Inclou accessoris de muntatge. Totalment
muntat. (P - 95)

37,00082,38 3.048,06

21 EDT1FV4R u Subministrament i muntatge de boca d'extracció, graduable, cabal
màxim 12 l/s, de plàstic injectat, de 100 mm de diàmetre de
connexió i 125 mm de diàmetre exterior; per a la seva col·locació
a parets o sostres de locals humits (cuina), a l'inici del conducte
d'extracció, col·locat en la part alta de l'entrada dels conductes,
per a ventilació híbrida. Inclou anell de fixació, silenciador acústic
i accessoris de muntatge. Totalment muntat. (P - 99)

4,00044,57 178,28

22 EDT21474 u Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte
d'extracció (boca d'expulsió d'aspirador mecànic-estàtic de
alumini, cabal màxim 600 m³/h, per a conducte d'extracció de 150
mm de diàmetre, en habitatges unifamiliars o col·lectius fins a 3
plantes. Fins i tot peu de desviament recte de formigó vibrat de
185x230 mm, per a adaptació de l'aspirador en conductes de
ventilació, accessoris de fixació i connexió, i precablejat
d'alimentació elèctrica. Totalment muntat. (P - 100)

2,000779,42 1.558,84

23 EQ88UA33 u Subministrament i instal·lació en l'interior de la campana
d'extractor de cuina, de dimensions 218x127x304 mm, velocitat
2250 r.p.m., cabdal de descàrrega lliure 250 m³/h. Inclou tram de
connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per
sortida de fums. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i
comprobat. (P - 140)

1,00091,18 91,18

24 EDT2OKI7 u Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte
d'extracció (boca d'expulsió d'aspirador estàtic prefabricat de
formigó gris rectangular, 20x20 cm² de secció útil interior, inclou
tapa i base de fixació, per a ventilació de cuines. Fins i tot
accessoris de fixació i connexió, i precablejat d'alimentació

1,00031,66 31,66
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elèctrica. Totalment muntat. (P - 101)

25 EDN8GRF4 m Subministrament i col·locació de conducte circular per a
instal·lació individual de ventilació format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple llisa, autoconnectable mascle-femella,
de 225 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix de xapa, fixat a
parament mitjançant abraçadores metàl·liques. Inclou part
proporcional de peces de registre, tes, colzes, adaptadors i altres
accessoris necessaris. Totalment muntat, connexionat i provat.
(P - 93)

6,30024,66 155,36

26 EDN8GRF5 m Subministrament i col·locació de conducte circular per a
instal·lació individual de ventilació format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, fixat a parament mitjançant abraçadores
metàl·liques. Inclou part proporcional de peces de registre, tes,
colzes, adaptadors i altres accessoris necessaris. Totalment
muntat, connexionat i provat. (P - 94)

12,50010,37 129,63

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 12.257,69

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL CLIMATITZACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJJ7G5B7 u Formació de preinstal·lació de climatització, amb 15,3 m de línia
de connexió entre les unitats interior i exterior composta per línies
frigorífiques realitzades amb canonada de coure deshidratat per
línia d'aspiració i línia de líquid aïllada amb Armaflex, colzes,
maniguets, sifons, cable elèctric de interconnexió i connexió de
servei elèctrica. Inclou accessoris de muntatge, tubs de PVC per
el pas posterior de cables elèctrics d'alimentació als termòstats
(sense incloure cables ni termòstats en aquest preu), peces
especials i connexions a la xarxa de salubritat i elèctrica.
Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 126)

1,000429,37 429,37

2 EJJ743EI u Unitat interior de Planta Baixa model ''VRV-III'' tipus FXMQ125P
de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 14 kW de potència frigorífica màxima i 16 kW de potència
calorífica màxima, amb una pressió disponible de 100 Pa, de 400
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata
de recollida de condensats i bomba de desguàs, col.locat. (P -
122)

1,0002.324,00 2.324,00

3 EJJ743ER u Unitat interior de Planta Primera model ''VRV-III'' tipus FXMQ63P
de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 7,1 kW de potència frigorífica màxima i 8 kW de potència
calorífica màxima, amb una pressió disponible de 100 Pa, de 400
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata
de recollida de condensats i bomba de desguàs, col.locat. (P -
124)

1,0001.859,00 1.859,00

4 EJJ743EJ u Unitat interior de Planta Segona model ''VRV-III'' tipus FXMQ80P
de la casa Daikin del tipus conductes horitzontal, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 7,1 kW de potència frigorífica màxima i 8 kW de potència
calorífica màxima, amb una pressió disponible de 100 Pa, de 400
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata
de recollida de condensats i bomba de desguàs, col.locat. (P -
123)

1,0001.963,00 1.963,00
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5 EJJ743ET u Unitat exterior model ''VRV-III'' tipusRXYQ10P de la casa Daikin
del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 28 kW
de potència frigorífica màxima i 31,5 kW de potència calorífica
màxima, amb una pressió disponible de 200 Pa, de 400 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació trifàsica de
380 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs, col.locat.  (P - 125)

1,00011.180,00 11.180,00

6 EEJUI876 m Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de
distribució d'aire per a climatització, constituïda per conductes de
panell rígid d'alta densitat de llana de vidre segons UNE-EN
13162, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior
amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, per la formació de
conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització,
resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK). Inclús capaiguals, derivacions, accessoris de muntatge,
elements de fixació i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada. (P - 102)

40,99025,85 1.059,59

7 EEK17A26 u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble
deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de
300x100 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 108)

1,00037,95 37,95

8 EEK17A25 u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble
deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de
300x150 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 107)

1,00042,35 42,35

9 EEK17A21 u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble
deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de
350x100 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 103)

2,00043,20 86,40

10 EEK17A22 u Subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió de doble
deflexió, proveïda de lamel.les horitzontals regulables
individualment, en alumini lacat color blanc RAL 9010, de
400x150 mm, part posterior formada per lamel.les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part
frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. (P - 104)

1,00047,64 47,64

11 EEK18W23 u Subministrament i muntatge de difusor circular de cons fixos
d'alumini lacat color blanc RAL 9010, diàmetre 250 mm, amb
plenum de connexió vertical, amb regulador de cabal de
accionament manual, per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntat. (P - 111)

2,000193,25 386,50

12 EEK18W24 u Subministrament i muntatge de difusor circular de cons fixos
d'alumini lacat color blanc RAL 9010, diàmetre 300 mm, amb
plenum de connexió vertical, amb regulador de cabal de
accionament manual, per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m.

7,000224,88 1.574,16
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Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntat, (P - 112)

13 EEK17A28 u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les
fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 300x150
mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada. (P - 110)

1,00033,50 33,50

14 EEK17A27 u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les
fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 400x150
mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada. (P - 109)

2,00036,83 73,66

15 EEK17A23 u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les
fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 400x200
mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada. (P - 105)

6,00042,18 253,08

16 EEK17A24 u Subministrament i muntatge de reixeta, proveïda de lamel·les
fixes a 45°, d'alumini lacat color blanc RAL 9010, de 500x200
mm, fixació oculta (amb marc de muntatge), muntada en paret.
Inclou accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada. (P - 106)

1,00047,13 47,13

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 21.397,33

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL ELECTRICITAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGD32W4R u Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici composta per 84 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea
principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de
35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els
pilars de formigó a connectar. Inclou plaques colzades de 3 mm
d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars,
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de
prova. Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 117)

1,000518,27 518,27

2 EGD32FRF u Subministrament i instal·lació de xarxa d'equipotencialitat en bany
mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció,
connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i
tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant
brides de llautó. Totalment muntada, connexionada i provada. (P -
116)

3,00038,22 114,66

3 EG112301 u Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en
habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura
CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic,
formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a l'acció dels llamps
ultraviolats, per a instal·lació encastada. Inclou equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 114)

1,000161,32 161,32

4 EG54FR3W m Subministrament i instal·lació de derivació individual monofàsica
fix en superfície per habitatge, delimitada entre la centralització de
comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de
comandament i protecció de cada usuari, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm²,

4,20012,84 53,93
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sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub protector de
PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, de 32
mm de diàmetre. Inclou part proporcional d'accessoris, elements
de subjecció i fil de comandament per a canvi de tarifa. Totalment
muntada, connexionada i provada. (P - 115)

5 1G221147 u Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica completa de
distribució interior d'un habitatge unifamiliar amb grau
d'electrificació elevada, amb les següents estances: accés, 1
vestíbuls, 2 passadissos de 7 m, sala estar-menjador de 22,15
m², 3 dormitoris dobles de 20,10 m², 1 dormitori individual de
11,20 m², estudi de 15,50 m², 3 banys, cuina de 15.25 m², 1
galeria, terrassa de 22,20 m², balcó de 7,60 m², pati de 7,30 m² i
garatge de 29,25 m²,composta dels següents elements: QUADRE
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per
caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs
en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar (2P), 4 interruptors diferencials, 1 interruptor automàtic
de 10 A (C1), 1 interruptor automàtic de 16 A (C2), 1 interruptor
automàtic de 25 A (C3), 1 interruptor automàtic de 20 A (C4), 1
interruptor automàtic de 16 A (C5), 1 interruptor automàtic de 10 A
(C6), 2 interruptors automàtics de 16 A (C7), 1 interruptor
automàtic de 25 A (C9), 1 interruptor automàtic de 16 A (C10):
CIRCUITS INTERIORS: C1, il·luminació, H07V-K 3G1,5 mm²; C2,
preses de corrent d'ús general i frigorífic, H07V-K 3G2,5 mm²; C3,
cuina i forn, H07V-K 3G6 mm²; C4, rentadora, rentaplats i termos
elèctric H07V-K 3G4 mm²; C5, preses de corrent dels banys i de
la cuina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipus C1, H07V-K 3G1,5
mm²; 2 C7, del tipus C2, H07V-K 3G2,5 mm²; C9, aire
condicionat, H07V-K 3G6 mm²; C10, assecadora, H07V-K 3G2,5
mm²; MECANISMES gamma alta amb tecla o tapa de color blanc
i marc de color blanc. Inclou tub protector, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada. (P - 41)

1,0004.846,59 4.846,59

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 5.694,77

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL TELECOMUNICACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP41U010 m Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada
entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior
de l'edifici o directament en RITI o RITU, en edificació de fins a 4
PAU, formada per 3 tubs (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de
polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència
a la compressió 450 N, resistència al impacte 20 joules,
executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un
prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de
recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral.
Inclou part proporcional de suports separadors de tubs de PVC
col·locats cada 100 cm i fil guia. Completament acabada. (P -
132)

5,00016,44 82,20

2 EP4147OI m Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix
en superfície entre el punt d'entrada general superior de l'edifici i
el RITS, RITU o RITM, formada per 4 tubs de PVC rígid de 40 mm
de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N,
resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclou part
proporcional d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Completament finalitzada. (P - 130)

3,00019,97 59,91
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3 EP41OI78 u Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa,
format per caixa de plàstic de 300x500x60 mm per TB+RDSI,
RTV, TLCA i SAFI. Inclús accesoris, peces especials i fixacions.
Totalment muntat, connexionat i provat,  (P - 131)

1,00043,38 43,38

4 EP54YT56 u Subministrament i instal·lació de sistema individual de TV via
terrestre format per: equip d'antena individual per recepció de
senyals de radio (FM) i TV via terrestre (UHF/VHF), fixat sobre
antena de 3,00 m d'alçada; equip d'amplificació i distribució amb
font d'alimentació; xarxa de distribució interior en habitatge
formada per canalització i cablejat per la conducció de les
senyals, amb tub flexible de PVC corrugat i cable coaxial; caixes
de derivació i 3 bases de presa per permetre la connexió a elles
de receptors de televisió i radio en freqüència modulada, situades
en l'interior de l'habitatge. Inclou ancoratges a parament,
connexions de posada a terra, i quants accessoris siguin
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat. (P - 136)

1,000507,61 507,61

5 EP54YT23 u Subministrament i instal·lació de sistema individual de TV via
satèl·lit format per: equip d'antena individual parabòlica Off-Set de
80 cm de diàmetre per recepció de programes de TV via satèl·lit
transmesos en la banda de 10,7 a 12,75 GHz amb el diagrama de
radiació adequat al diàmetre de la paràbola, base, antena i
suport; equip d'amplificació i distribució amb font d'alimentació;
xarxa de distribució interior en habitatge formada per canalització
i cablejat per la conducció de les senyals, amb tub flexible de
PVC corrugat i cable coaxial; caixes de derivació i 4 bases de
presa per permetre la connexió a ella de receptors de televisió i
radio en freqüència modulada, situades en l'interior del habitatge.
Inclou ancoratges a parament, polaritzador, connexions de
connexió terra, i quants accessoris siguin necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. (P -
135)

1,000741,45 741,45

6 EP54E34W u Subministrament i instal·lació de sistema individual de telefonia
format per: registre d'enllaç; xarxa de distribució interior en
habitatge formada per canalització i cablejat per la conducció de
les senyals amb tub flexible de PVC corrugat i conductor de coure
electrolític recuit de 0,5 mm de diàmetre, sense estanyar, aïllats i
separats per un pont de plàstic i coberta aïllant de PVC; caixes de
registre i 2 bases de presa amb connector femella RJ-11 en caixa
d'encastar aïllant del tipus tancat. Inclou part proporcional de
caixes de registre i quants accessoris siguin necessaris per la
seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
(P - 133)

1,000119,05 119,05

7 EP54TR54 u Instal·lació d'equip de videoporter digital color per habitatge
unifamiliar compost de: placa exterior de carrer amb polsador de
trucada i telecàmera, alimentador, obreportes i monitor amb base
de connexió. Inclou un monitor, un telèfon i un alimentador
addicionals, cablejat i caixes. Totalment muntat, connexionat i
provat. (P - 134)

1,0002.055,57 2.055,57

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 3.609,17

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL FONTANERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJM14010 u Subministrament i instal·lació de connexió de servei soterrada per
proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua
en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no

1,000128,34 128,34
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registrables, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE-100),
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 2,3 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i la xarxa
i clau de tall de comporta de llautó fos de 3/4´´ de diàmetre
col·locada mitjançant unió roscada, situada junt a l'edificació, fora
dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada de
polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada sobre solera de formigó
en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclou part
proporcional d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat
del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Totalment muntada,
connexionada i provada. (P - 127)

2 EF5383B2 u Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació d'aigua
potable de 8 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polietilè reticulat (PEX), de 20 mm
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 1,9 mm de gruix. Inclou part
proporcional d'accessoris col·locats mitjançant unió amb junta a
pressió reforçada amb anell, elements de muntatge i subjecció, i
altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
provada. (P - 113)

1,00034,00 34,00

3 EJMRTFR4 u Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2´´ DN 15 mm,
col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de prova; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos.
Inclou marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i provada. (P
- 128)

1,00063,72 63,72

4 1J41400A u Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per:
wàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de coure rígid, per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o
una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclou claus de pas de cambra humida per el tall del
subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastrat,
part proporcional de derivació particular, accessoris de
derivacions col·locats mitjançant unió roscada i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 45)

1,000354,49 354,49

5 1J414001 u Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació
per: wàter, lavabo senzill, banyera, bidet, realitzada amb tub de
coure rígid, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris
per cada punt de servei. Inclou claus de pas de cambra humida
per el tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge
encastrat, part proporciona de derivació particular, protecció
contra les condensacions, mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica als ramals d'aigua freda i calenta,
accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió roscada i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada. (P - 42)

2,000714,42 1.428,84

6 1J414002 u Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per:
aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, realitzada amb
tub de polietilè reticulat (PEX), per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas

1,000319,86 319,86
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de cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de
polietilè reticulat (PEX), part proporcional de derivació particular,
accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a
pressió reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 43)

7 1J414003 u Instal·lació interior de fontaneria per galeria amb dotació per:
safareig, presa i clau de pas per rentadora, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PEX), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclou claus de pas de
cambra humida per el tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PEX), part proporcional de derivació particular,
accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a
pressió reforçada amb anell de PEX i elements de subjecció.
Totalment muntada, connexionada i provada. (P - 44)

1,000292,17 292,17

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.06 2.621,42

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL APARELLS SANITARIS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ14BA3E u Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana sanitària,
amb tanc baix, sèrie alta, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie alta,
color blanc, de 730x550 mm amb conjunt d'aixetes amb muntura
ceràmica de 1/2 volta sèrie alta, acabat cromat, composta
d'aerador; bidet de porcellana sanitària sèrie alta, color blanc,
amb tapa lacada i frontisses d'acer inoxidable amb conjunt
d'aixetes amb muntura ceràmica de 1/2 volta sèrie alta, acabat
cromat, composta d'aerador; banyera acrílica gamma alta color
blanc, de 180x85 cm, sense nanses, amb conjunt d'aixetes
termostàtica sèrie alta, acabat cromat. Inclou desguàs, aixetes de
regulació, enllaços d'alimentació flexibles, connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs existent, fixació
dels aparells i closa amb silicona. Totalment instal·lats,
connexionats, provats i en funcionament. (P - 118)

3,0002.023,58 6.070,74

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.07 6.070,74

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL664179 u Subministrament i instal·lació completa d'ascensor hidràulic
d'impulsió oleodinàmicaModel ''Synergy'' de la casa
Thyssenkrups de 0,18 m/s de velocitat, 4 parades, 225 kg (3
persones), per habitatge unifamiliar de càrrega útil, nivell bàsic
d'acabat en cabina, maniobra universal simple, portes interiors
automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en
acer per pintar. Inclou ganxos de fixació, làmpades d'enllumenat
del buit, passafils, grup tractor, amortidors de vall, limitador de
velocitat i paracaigudes, quadre i cable de maniobra, recorregut
de guies i pistó, selector de parades, botoneres de pis i de cabina,
xassís de cabina i contrapès, línia telefònica i sistemes de
seguretat. Totalment muntat, connexionat i probat. (P - 129)

1,00014.557,12 14.557,12

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.08 14.557,12

Euro
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OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ18DAAO u Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable de 2
cubetes, de 800x490 mm, per taulell de cuina, amb aixetes
monocomandament sèrie alta acabat cromat, composta
d'aerador, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació
flexibles. Inclou connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la
xarxa de desguassos existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 119)

1,000297,96 297,96

2 EA22256T u Subministrament i col·locació de moblament de cuina,
composada per 9,21 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 6,43
m de mobles alts amb cornisa superior i mainell inferior, en fusta
massissa d'auró, front amb marc de fusta massissa de 22 mm de
gruix i plafó de 7 mm xapat, amb clavilles i acabat vernís patinat
amb rexampí. Construcció del moble mitjançant els següents
elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16
mm de gruix i recoberts de laminat per totes les seves cares i
cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix material de
3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares;
laterals assortits de varis trepants que permeten la col·locació de
prestatges a diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en
aglomerat de fusta de 16 mm de gruix i recobertes de laminat per
totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm
de gruix). FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en
alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i
desmuntatge. PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i
fons des de l'interior de l'armari; aquest porta dos penjadors que
suporten un pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides
en tres punts de la base de l'armari; regulació d'alçada entre 10 i
20 cm; cada pota suporta un peso total de 250 kg. Inclou sòcol
inferior, cornisa superior, mainell inferior i acabaments a joc amb
el acabat, guies de coixinets metàl·lics i agafadors en portes.
Totalment muntat, sense incloure taulell, electrodomèstics ni
aigüera. (P - 74)

1,00011.256,24 11.256,24

3 EA225287 u Subministrament i col·locació de placa de cuina de quars sintètic
´´SILESTONE´´ Stone Blanc Capri polit, acabat amb cantell
simple, polit i bisellat de 921x60x2 cm per banc de cuina,
recolzada en els mobles baixos de cuina en la que anirà encaixat
l'aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral per medis d'un
cordó de 5 mm de gruix de segellador elàstic, formació de buit i
sòcol perimetral, perfectament acabada.
 (P - 75)

1,0001.763,44 1.763,44

4 EQ811A04 u Subministrament i instal·lació de placa vitroceràmica per taulell de
cuina, amb comandaments frontals, marc sintètic, inclús closa de
la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada,
connexionada i comprovada. (P - 138)

1,000427,93 427,93

5 EQ8232J5 u Subministrament i instal·lació de forn elèctric multifunció, d'acer
inoxidable. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i comprovat.
(P - 139)

1,000559,98 559,98

6 EJ18DABV u Subministrament i instal·lació de safareig de porcellana, de
600x400 mm, mitjançant la col·locació i fixació de la peça
recolzada al paviment, amb aixetes convencional, sèrie bàsica,
composta per broc giratori superior, amb aerador, amb desguàs,
sifó i enllaços d'alimentació flexibles. Inclou connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa de desguàs existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en
funcionament. 
 (P - 120)

1,000174,01 174,01

Euro
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7 E8121382 m2 Subministrament i col·locació de mirall realitzat amb lluna incolora
de 3 mm de gruix, platejada per la seva cara posterior. Inclús
cairejat perimetral, i trepants. (P - 60)

6,60055,95 369,27

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.10 14.848,83

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS03
SUBCAPÍTOL ENERGIA SOLAR11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1EA13G72 u Subminnistrament i instal.lació d'instal·lació solar tèrmica per a
vivenda unifamiliar, amb 2 captadors solars plans per a coberta
incliniada amb una superfície activa de 4,48 m2 de tipus CSP o
CSP 2 de la marca THERMOR , amb intercambiador solar tipus
BIOPACK de la marca THERMOR amb una potència de 38KW i
una capacitat 300 l, amb una distància menor de 15 m entre els
captadors i l'intercambiador amb estació hidràulica i de control,
amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la
seva instal.lació. (P - 40)

1,0003.448,54 3.448,54

2 EJA134ER u Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei
d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 150 l,
potència 2400 W. Inclou suport i ancoratges de fixació, vàlvula de
seguretat antirretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant
a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, instal·lat,
connexionat i comprovat.  (P - 121)

1,000423,53 423,53

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.11 3.872,07

OBRA PRESSUPOST  HABITATGE UNIFAMILIAR01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB2A0001 pa Partida alçada per al cumpliment de la seguretat i salut de l'obra.
(veure pressupost adjunt a l'Estudi de Seguretat i Salut) (P - 79)

1,00012.486,54 12.486,54

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 12.486,54

Euro
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NIVELL 4: APARTAT Import
Apartat 01.01.03.01 Forjats 29.831,01
Apartat 01.01.03.02 Escales 1.647,40
Apartat 01.01.03.03 Pilars i murs 48.985,39

01.01.03 EstructuraSubcapítol 80.463,80

Apartat 01.02.01.01 Coberta inclinada 8.600,79
Apartat 01.02.01.02 Coberta plana 7.848,25

01.02.01 CobertesSubcapítol 16.449,04

Apartat 01.02.05.01 Revestiments interiors 17.185,66
Apartat 01.02.05.02 Revestiments exteriors 22.307,50

01.02.05 RevestimentsSubcapítol 39.493,16

136.406,00

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.01.01 Moviment de terres i transport 3.444,85
Subcapítol 01.01.02 Fonaments i sistemes de contenció 33.124,74
Subcapítol 01.01.03 Estructura 80.463,80

01.01 EstructuraCapítol 117.033,39

Subcapítol 01.02.01 Cobertes 16.449,04
Subcapítol 01.02.02 Tancaments i divisòries 14.975,34
Subcapítol 01.02.03 Aïllaments 2.389,00
Subcapítol 01.02.04 Paviments 16.956,81
Subcapítol 01.02.05 Revestiments 39.493,16
Subcapítol 01.02.06 Tancaments practicables interiors i exteriors 83.277,28
Subcapítol 01.02.07 Protecció i senyalització 9.461,65

01.02 ArquitecturaCapítol 183.002,28

Subcapítol 01.03.01 Evacuació i ventilació 12.257,69
Subcapítol 01.03.02 Climatització 21.397,33
Subcapítol 01.03.04 Electricitat 5.694,77
Subcapítol 01.03.05 Telecomunicacions 3.609,17
Subcapítol 01.03.06 Fontaneria 2.621,42
Subcapítol 01.03.07 Aparells sanitaris 6.070,74
Subcapítol 01.03.08 Instal·lació de transport 14.557,12
Subcapítol 01.03.10 Equipaments 14.848,83
Subcapítol 01.03.11 Energia solar 3.872,07

01.03 Instal·lacionsCapítol 84.929,14

Subcapítol 01.04.01 Seguretat i Salut 12.486,54
01.04 Seguretat i SalutCapítol 12.486,54

397.451,35

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Estructura 117.033,39
Capítol 01.02 Arquitectura 183.002,28
Capítol 01.03 Instal·lacions 84.929,14
Capítol 01.04 Seguretat i Salut 12.486,54

01 Pressupost  Habitatge unifamiliarObra 397.451,35

397.451,35

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Habitatge unifamiliar 397.451,35

397.451,35

Euro
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397.451,35PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

51.668,6813,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 397.451,35......................................................

6,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 397.451,35....................................................... 23.847,08

Subtotal 472.967,11

1,50 % CONTROL DE QUALITAT SOBRE 472.967,11..................................................... 7.094,51

16,00 % IVA SOBRE 480.061,62........................................................................................ 76.809,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 556.871,48€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINC-CENTS CINQUANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CENTIMS )



 
 
 
 
 
Quan es parla de “Normativa d’obligat compliment” cal tenir en compte que, en termes 
generals, a la Comunitat d’Aragó cal complir la normativa autonòmica i que quan aquesta no 
regula o legisla (per qüestions de competències o de desenvolupament legislatiu) algun tema o 
una part d’ell, cal aplicar la normativa dictada per l’òrgan competent de l’Estat. Així mateix, 
caldrà aplicar la normativa específica del municipi. 
 
Aquest recull és complet però no exhaustiu, és a dir, no conté absolutament tota la normativa 
relacionada amb l’edificació. Hi falten normes, reglaments i instruccions específics que 
s’haurien d’incloure, però fer un llistat amb més de 700 normes deixa de ser útil a efectes 
pràctics. El criteri ha estat enumerar, agrupar i descriure les normes que són imprescindibles i 
obligades i facilitar la relació de les Normes Tecnològiques. 
 
 
4.1  Normativa d’obligat compliment 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de 
la vivienda sobre la construcció vigents. 
 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat 
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 
construcció. 
 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 
 
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per 
donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, 
que composen la part II del CTE. 
 
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema 
indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació. 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb 
caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de 
complimentar en el projecte. 
 
 
 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 



 
 

4.1.1   NORMATIVA D’ÀMBIT GENERAL 
 
 
Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 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) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
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) 
 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

4.1.2  REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 
 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT  
 
FUNCIONALITAT 
 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
 
Llibre de l'edifici 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

 
 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 



 
 
 
ACCESSIBILITAT 
 
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 
 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
TELECOMUNICACIONS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación 
de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
 
REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 
 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi. 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a 
l’NBE-CPI-91. 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 



 
 
 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
 
REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 
 
ESTALVI D’ENERGIA 
 
CTE DB HE Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar 
en cadascun d’ells. 

    
 
SALUBRITAT 
 
CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 

 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 



 
 
 
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
 
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 

4.1.3  NORMATIVA SOBRE SISTEMES ESTRUCTURALS 
 
CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
 SE AE Accions en l’edificació 
 SE C Fonaments  
 SE A  Acer 
 SE M Fusta 
 SE F Fàbrica 
 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
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: 13/01/99) 
 

4.1.4  NORMATIVA SOBRE SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
 
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) 
 
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de  construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 

4.1.5  NORMATIVA SOBRE INSTAL·LACIONS 
 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 
INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
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 
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Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

INSTAL·LACIONS D’ASCENSOR 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
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Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90) 
 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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 
 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
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Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis.  
D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 
 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
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Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
 
Gas natural i GLP 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) en vigor el 4/3/2007 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales 
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) quedarà derogat pel RD 919/2006 
 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat pel RD 
919/2006 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles 
O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) quedarà derogat pel RD 
919/2006 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat pel RD 
919/2006 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en 
depósitos fijos 
O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) quedarà derogat pel RD 
919/2006 
 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
 
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no 
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
 
Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas 
complementarias 
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) quedarà derogat pel RD 
919/2006 
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Aparatos a gas 
RD 1428/1992 (BOE: 2/12/1992) correcció errades (BOE:23/1/1993) 
 
Gas-oil 
 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 

4.1.6  NORMATIVA CONTROL DE QUALITAT 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
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) 
 
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) 
 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
4.1.7  NORMATIVA SOBRE RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 
 
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 
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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) 
 
 
4.2  NORMATIVES DE COMPLIMENT RECOMANAT 
 

4.2.1. Condicionament del Terreny: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ADD "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
DESMONTES:  DEMOLICIONES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 
15 I 22/02/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ADE "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
DESMONTES:  EXPLANACIONES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 
2 Y 9 /4/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ADG "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
DESMONTES:  GALERIAS" 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 11/11/83 
  
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ADV "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
DESMONTES VACIADOS" 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 06 I 13/03/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ADZ "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
DESMONTES:  ZANJAS Y POZOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 
8 Y 15/1/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ASD "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
SANEAMIENTO:  DRENAJES Y AVENAMIENTOS".  Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA. BOE 23 Y 30/4/77 
 

4.2.2. Fonamentacions: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CCM "CIMENTACIONES. CONTENCIONES: 
MUROS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
4/7/79 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CCP "CIMENTACIONES. CONTENCIONES:  
PANTALLAS". Disposicions:  ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
16/4/83 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CCT "CIMENTACIONES: CONTENCIONES: 
TALUDES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
3/12/77 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CEG "CIMENTACIONES: ESTUDIOS 
GEOTECNICOS". Disposicions: ORDEN NUMERO 26279 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 
20 Y 27/12/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CPE "CIMENTACIONES. PILOTES: 
ENCEPADOS". Especificacions: Correcció d'errors BOE 13/8/85. Disposicions: ORDEN DEL 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 28/11/78 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CPI "CIMENTACIONES. PILOTES: IN SITU". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 10 Y 17/12/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CPP "CIMENTACIONES. PILOTES: 
PREFABRICADOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
BOE 29/7/78 Y 6/8/78 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CSC "CIMENTACIONES SUPERFICIALES: 
CORRIDAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
15/10/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CSL "CIMENTACIONES SUPERFICIALES: 
LOSAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
18/5/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CSV "CIMENTACIONES SUPERFICIALES: VIGAS 
FLOTANTES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
1/9/82 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-CSZ "CIMENTACIONES SUPERFICIALES: 
ZAPATAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
16/12/86 
 

4.2.3. Estructures: 
 
4.2.3.1  Estructures d’acer: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EAE "ESTRUCTURAS DE ACERO: ESPACIALES". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 6/9/86 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EAF "ESTRUCTURAS DE ACERO: FORJADOS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 24/11/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EAS "ESTRUCTURAS DE ACERO: SOPORTES". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 8/1/83 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EAV "ESTRUCTURAS DE ACERO: VIGAS". 
Disposicions: ORDEN NUMERO 1118 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 18 Y 25/1/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EAZ "ESTRUCTURAS DE ACERO: ZANCAS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 17/3/82 
 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 



 
 
 
 
4.2.3.2  Estructures i càrregues: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ECG "ESTRUCTURAS : CARGAS 
GRAVITATORIAS". Modificació BOE 1/8/88. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA. BOE 15/6/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ECR "ESTRUCTURAS: CARGAS DE 
RETRACCION". Modificació BOE 1/8/88. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA. BOE 21/4/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ECS "ESTRUCTURAS: CARGAS SISMICAS". 
Modificació BOE 1/8/88. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 24/2/73. 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ECT "ESTRUCTURAS: CARGAS TERMICAS". 
Modificació BOE 1/8/88. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 7/4/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ECV "ESTRUCTURAS: CARGAS DE VIENTO". 
Modificació BOE 1/8/88. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 7/7/73 
 
4.2.3.3  Estructures de Fàbrica: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EFB "ESTRUCTURAS DE FABRICA DE: 
BLOQUES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 3 Y 10/8/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EFL "ESTRUCTURAS DE FABRICA DE: 
LADRILLO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 11/7/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EFP "ESTRUCTURAS DE FABRICA DE: PIEDRA". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 21/5/80 
 
4.2.3.4  Estructures de Formigó: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHB "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO: VIGAS BALCON". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 21 Y 22/10/80 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHJ "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO: JACENAS PARED". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 26/1/81 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHP "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO. PORTICOS". Disposicions:  ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 1/8/88 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHR "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO:  FORJADOS RETICULARES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. 
BOE 1 Y 7/12/73 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHS "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO: SOPORTES". REVISION. 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 28/12/83 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHU "ESTRUCTURAS DE H0RMIGON 
ARMADO: FORJADOS UNIDIRECCIONALES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA. BOE 14/4/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHV "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO: VIGAS". REVISION. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 23/9/85 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EHZ "ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ARMADO: ZANCAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 15/12/80 
 
4.2.3.5  Estructures mixtes: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EXS "ESTRUCTURAS MIXTAS: SOPORTES". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 5/5/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-EXV "ESTRUCTURAS MIXTAS: VIGAS". 
Disposicions:  ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 9/6/73 
 

4.2.4. Façanes: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FCA "FACHADAS . CARPINTERIA DE: ACERO". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 2, 19 Y 16/2/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FCH "FACHADAS. CARPINTERIA DE: 
HORMIGON". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 24 Y 31/1/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FCI "FACHADAS. CARPINTERIA DE: ACERO 
INOXIDABLE". Disposicions: ORDEN NUMERO 20162 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 12 
Y 19/10/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FCL "FACHADAS. CARPINTERIA DE: 
ALEACIONES LIGERAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 17 Y 
24/8/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FCM "FACHADAS. CARPINTERIA DE: 
MADERA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 30/11 Y 7/12/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FCP "FACHADAS. CARPINTERIA DE: 
PLASTICO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 30/3 Y 6/4/74 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FDB "FACHADAS. DEFENSAS: BARANDILLAS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 20 Y 27/11/76 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FDC "FACHADAS. DEFENSAS: CIERRES". 
Disposicions: ORDRE DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 28/12/74, 4 I 11/1/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FDP "FACHADAS DEFENSAS: PERSIANAS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 26/10 Y 2/11/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FDZ "FACHADAS. DEFENSAS: CELOSIAS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 26/6 Y 3/7/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FFB "FACHADAS DE FABRICA DE : BLOQUES ". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 12 Y 19/4/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FFL. FACHADAS DE FABRICA DE: LADRILLO". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 18/4/79 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FFV "FACHADAS DE FABRICA DE: VIDRIO". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 26/5/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FPC "FACHADAS PREFABRICADAS: MUROS 
CORTINA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 20 Y 27/9/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FPP "FACHADAS PREFABRICADAS: PANELES". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 10 Y 17/5/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FVE "FACHADAS. VIDRIOS: ESPECIALES". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 16/3/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FVP "FACHADAS. VIDRIOS: PLANOS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 28/4/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-FVT "FACHADAS. VIDRIOS: TEMPLADOS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 21 Y 28/2/76 
 

4.2.5  Instal.lacions: 
 
4.2.5.1  Instal.lacions audiovisuals: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IAA "INSTALACIONES AUDIOVISUALES: 
ANTENAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 29/9/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IAM "INSTALACIONES AUDIOVISUALES:  
MEGAFONIA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
13 Y 20/8/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IAT "INSTALACIONES AUDIOVISUALES: 
TELEFONIA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 03/03/73 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IAV "INSTALACIONES AUDIOVISUALES: 
VIDEO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 3 Y 
10/9/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IAX "INSTALACIONES AUDIOVISUALES: 
TELEX". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
8/10/77 
 
 
4.2.5. 2  Instal.Lacions de Climatització: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ICC "INSTALACIONES DE CLIMATIZACION: 
CALDERAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 28/9 Y 5/10/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ICI "INSTALACIONES DE CLIMATIZACION: 
INDIVIDUALES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. 
BOE 28/11/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ICR "INSTALACIONES DE CLIMATIZACION: 
RADIACION". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 24 Y 31/5, 7 Y 
14/6/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ICT "INSTALACIONES DE CLIMATIZACION:  
TORRES DE REFRIGERACION". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 8/2/85 
 
4.2.5.3  Instal.lacions de Dipòsits: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IDC "INSTALACIONES DE DEPOSITOS DE: 
CARBON". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
17/11/78 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IDG "INSTALACIONES DE DEPOSITOS DE : 
GASES LICUADOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 10/11/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IDL "INSTALACIONES DE DEPOSITOS DE: 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 15 Y 22/10/77 
 
4.2.5.4  Instal.lacions elèctriques: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IEB "INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: BAJA 
TENSION". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 20 Y 27/4 Y 4/5/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IEE "INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 
ALUMBRADO EXTERIOR". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 12/8/78 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IEI "INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 
ALUMBRADO INTERIOR". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 15, 22 Y 
29/11/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IEP "INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 
PUESTA A TIERRA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 24/3/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IER "INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: RED 
EXTERIOR". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 
19/06/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IET "INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD:  
CENTROS DE TRANSFORMACION". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO. BOE 23/12/83 
 
4.2.5.5  Instal.lacions de Fontaneria: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IFA "INSTALACIONES DE FONTANERIA: 
ABASTECIMIENTO". Disposicions: ORDEN NUMERO 72 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 
3, 10 Y 17/1/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IFC "INSTALACIONES DE FONTANERIA: AGUA 
CALIENTE". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 6/10/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IFF "INSTALACIONES DE FONTANERIA: AGUA 
FRIA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 23/6/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IFR "INSTALACIONES DE FONTANERIA: 
RIEGO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 31/8 Y 7/9/74 
 
4.2.5.7  Instal.lacions de Protecció: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IPF "INSTALACIONES DE PROTECCION: 
CONTRA EL FUEGO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 2 Y 9/3/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-IPP "INSTALACIONES DE PROTECCION: 
PARARRAYOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 10/3/73 
 
4.2.5.8  Instal·lacions de Sanejament: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ISA "INSTALACIONES DE SALUBRIDAD: 
ALCANTARILLADO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 17/3/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ISB "INSTALACIONES DE SALUBRIDAD: 
BASURAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 22/9/73 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ISD "INSTALACIONES DE SALUBRIDAD: 
DEPURACION Y VERTIDO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 16 Y 
19/1/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ISH "INSTALACIONES DE SALUBRIDAD: 
HUMOS Y GASES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 6, 13, 20 Y 
27/7/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ISS "INSTALACIONES DE SALUBRIDAD: 
SANEAMIENTO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 8/9/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ISV "INSTALACIONES DE SALUBRIDAD: 
VENTILACION". Disposicions: ORDRE DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 5 I 12/07/75 
 
4.2.5.9  Instal·lacions de Transport: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ITA "INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
ASCENSORES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 31/3/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ITE "INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
ESCALERAS MECANICAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO. BOE 27/2/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-ITP "INSTALACIONES DE TRANSPORTE: 
CINTAS PERSONAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 17/11/73 
 

4.2.6  Particions: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PMA "PARTICIONES. MAMPARAS DE: 
ACERO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 5 Y 12/3/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PML "PARTICIONES. MAMPARAS DE: 
ALEACIONES LIGERAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 7 Y 
14/8/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PMM "PARTICIONES. MAMPARAS DE: 
MADERA". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 19 Y 26/7/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PPA "PARTICIONES. PUERTAS DE: ACERO". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 17 Y 22/5/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PPM "PARTICIONES. PUERTAS DE: MADERA". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 3 Y 8/2/75 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PPV "PARTICIONES. PUERTAS DE: VIDRIO". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 21 Y 28/6/75 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PTL "PARTICIONES. TABIQUES DE: LADRILLO". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 15/9/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-PTP "PARTICIONES. TABIQUES DE: PLACAS Y 
PANELES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 28/3 Y 5/4/75 
 

4.2.7  Cobertes: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QAA "CUBIERTAS. AZOTEAS: AJARDINADAS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 29/5 Y 5/6/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QAN "CUBIERTAS. AZOTEAS: NO 
TRANSITABLES". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 15/12/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QAT "CUBIERTAS. AZOTEAS: TRANSITABLES". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 2/7/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QLC "CUBIERTAS. LUCERNARIOS: 
CLARABOYAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 27/10/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QLH "CUBIERTAS. LUCERNARIOS: HORMIGON 
TRASLUCIDO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 14 Y 21/9/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTF "CUBIERTAS. TEJADOS DE: 
FIBROCEMENTO". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 20 Y 27/3 Y 
3/4/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTG "CUBIERTAS. TEJADOS DE: 
GALVANIZADOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 24 Y 31/7/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTL "CUBIERTAS. TEJADOS DE: ALEACIONES 
LIGERAS ". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 26/3/77 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTP "CUBIERTAS. TEJADOS DE: PIZARRA". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 29/12/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTS "CUBIERTAS. TEJADOS DE: SINTETICOS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 13 Y 16 /10/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTT "CUBIERTAS. TEJADOS DE: TEJA". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 14 Y 21/12/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-QTZ "CUBIERTAS. TEJADOS DE: ZINC". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 18 Y 25/10/75 
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4.2.8  Revestiments: 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPA "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
ALICATADOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 2/6/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPC "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
CHAPADOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 16/6/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPE "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
ENFOSCADOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 9 Y 23/11/74 
 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPG "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS:  
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 
11/5/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPL "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
LIGEROS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 22 Y 29/6/74 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPP "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
PINTURAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 25/9 Y 2/10/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPR "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
REVOCOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 7 Y 14/2/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RPT "REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS: 
TEJIDOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 4 Y 11/9/76 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RSC "REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y 
ESCALERAS: CONTINUOS" PRIMERA REVISION. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 18/4/86 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RSF "REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y 
ESCALERAS: FLEXIBLES". Especificacions: Aquesta Norma refon les revocades NTE-RSL i RSM. 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 1/3/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RSR "REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y 
ESCALERAS: PIEZAS RIGIDAS". Especificacions: Aquesta Norma refon les revocades NTE-RSB i 
RSE i part de les revocades RSP, RSI i RST. Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y URBANISMO. BOE 29/2/84 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RSS "REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y 
ESCALERAS: SOLERAS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 13/10/73 
 
NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RTC "REVESTIMIENTOS DE TECHOS: 
CONTINUOS". Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 19/5/73 
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NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION NTE-RTP "REVESTIMIENTOS DE TECHOS: PLACAS". 
Disposicions: ORDEN DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. BOE 11/8/73 
 
NOTA: NTE - NORMA TECNOLÒGICA DE L’EDIFICACIÓ 
 
Són normes relatives al desenvolupament tècnic dels projectes, l’execució i el control de les 
obres i al manteniment dels edificis i dels seus components, per tal de fomentar la seva 
seguretat i qualitat. Tradueixen de forma operativa els conceptes generals continguts en les 
normes bàsiques d’aplicació general quant aquestes existeixin, desglossant el fet edificatori en 
sis fases o actuacions  diferents que conflueixen complementàriament en l’edificació i que 
poden realitzar-se per Tècnics diversos. Aquestes actuacions es refereixen a : Disseny, Càlcul, 
Construcció, Control, Valoració i Manteniment.  
 
Les NTE tenen caràcter de solucions i criteris tècnics homologats per l’Administració, malgrat 
que poden NO aplicar-se en els casos en què el projecte justifiqui una solució alternativa. 
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Sota el títol “Projecte Executiu d’una vivenda unifamiliar entremitgeres”,  presento aquest projecte 
on pretenc analitzar i elaborar, sota un punt de vista tècnic i matemàtic, tots els processos i criteris 
d’actuació que s’haurien de dur a terme en un projecte executiu de nova construcció acord amb les 
exigències del mercat. 
 
Tenint en compte el gran ventall de programes i aplicacions destinades a resoldre i facilitar les 
tasques de càlcul i dimensionat de les diferents  àrees que es conjunten en un projecte executiu, he 
volgut centrar-me en cercar entre tots aquests programes els que em convenien més per a crear el 
meu propi projecte. Per exemple, el CYPE pel càlcul d’estructures i predimensionat d’instal·lacions, 
el TCQ2000, per l’elaboració dels pressupostos o l’Autocad per realitzar els  plànols descriptius,  
entre d’altres. 
 
Per iniciar aquest estudi he escollit un solar ubicat a la població de Chiprana (Saragossa), basat en la 
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. La vivenda està composta per un Semi 
Soterrani, tres pisos i una planta Sota - coberta. A la planta Semi Soterrani s’hi ubica una zona de 
garatge privat (amb l’accés a la part posterior) i accés a la vivenda mitjançant escala de cargol. La 
planta baixa es destina a tots els serveis generals d’una vivenda: Cuina, menjador, sala d’estar, bany 
i accés al pati interior enjardinat. A les dues plantes Pis hi estan ubicades totes les dependències 
privades de la vivenda, amb un total d’un bany per planta, un estudi, 5 habitacions i una terrassa 
amb sortida a façana principal. La planta Sota - Coberta es destina a una zona de safareig, on s’hi 
ubica la rentadora,  i on hi ha una terrassa amb sortida a la part posterior. 
 
El procés d’elaboració comença amb el dimensionat estructural que sustentarà aquesta vivenda, 
per una banda l’estructura vertical formada per murs de formigó armat en zona de mitgeres i pilars 
a la zona central. D’altra banda l’estructura horitzontal es realitza mitjançant forjats unidireccionals 
amb semibiguetes pretesades. 
 
He resolt les instal·lacions amb els sistemes convencionals per abastir totes les necessitats que té la 
vivenda. Per tal d’evitar l’ús de gas liquat amb els riscos que això comporta s’ha creat un instal·lació 
elèctrica de grans dimensions i així poder cobrir tot el que una instal·lació de gas avarca: calefacció i 
aigua sanitària. A les instal·lacions s’ha introduït un sistema de captació d’energia solar per la 
producció d’aigua calenta, aconseguint així un estalvi important d’energia elèctrica. De la mateixa 
manera amb aquest tipus d’instal·lacions, a més a més, es pretén garantir una adequada protecció 
del medi ambient. 
 
En grans paràmetres, tot això és el que hi ha desenvolupat dins la memòria, desglossat en dos 
punts importants: la memòria descriptiva i la memòria constructiva. Tota aquesta informació 
escrita  es fa més extensa i justificada al Cd adjuntat al final de document.  
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1.1  Dades prèvies 
 
Aquest projecte fi de carrera vol desenvolupar el procés complet d’una obra arquitectònica, 
elaborant a partir d’un projecte bàsic tots els processos que es preveuen en un projecte Executiu.  
 
Per tal de dur a terme el PFC, ja des d’un bon principi, volia plantejar un estudi basat en la creació 
d’un projecte executiu. Personalment trobo interessant poder desenvolupar tots els coneixements 
adquirits durant els estudis en un sol projecte, ja que només així puc comprovar en quin àmbit del 
món de la construcció em sento més còmode i encaminar la meva carrera professional. A més a 
més, la creació de tot un projecte executiu em permet descobrir i aprendre a utilitzar nous 
programes i eines de treball que s’utilitzen actualment en el desenvolupament de noves obres.  
 
1.2 Tutor del Projecte  
 
La tutoria del PFC està representada per Montserrat Bosch i González, professora de Construcció 
d’estructures tradicionals i equips a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). 
 
1.3  Objectius del Projecte 
 
La finalitat d’aquest projecte és  donar a conèixer les característiques generals, urbanístiques, 
tècniques, constructives i econòmiques, per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres.  
 
L’objectiu per tant és definir de forma escrita i gràfica el resultat dels estudis efectuats per la seva 
correcta comprensió. Aquests estudis es basen principalment en una descripció detallada del 
funcionament de les instal·lacions i  l’estructura, entre d’altres, seguint en tot moment el Codi 
Tècnic d’Edificació. 
 
Per tal de resoldre-ho amb rigorositat s’ha seguit aquest procés constructiu aplicant un seguit de 
criteris de sostenibilitat, tenint en compte aspectes mediambientals a l’hora de definir les 
instal·lacions, com ara la captació d’energia solar per producció d’aigua calenta sanitària,  
aconseguint protegir al màxim el medi ambient. 
 
Amb tota la informació gràfica i escrita recollida he desenvolupat el projecte Executiu de la vivenda, 
considerant els aspectes estructurals, constructius i de definició de les instal·lacions de les quals 
disposaran. M’ha semblat oportú incloure-hi també l’estudi de Seguretat i Salut, un dossier de 
càlcul d’instal·lacions i d’estructures, un pressupost d’execució material (inclosos els amidaments) i 
un plec de condicions generals. 
 
1.4  Estructura del Projecte 
 
La memòria escrita del projecte està estructurada en 4 blocs: 
 
El primer bloc fa referència a la Memòria Descriptiva del projecte, on es defineixen totes les 
característiques del solar, i on s’estudia la normativa urbanística i ordenances municipals.   
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Aquesta memòria descriptiva permet entendre amb profunditat el segon bloc, la Memòria 
Constructiva. En aquest gran apartat es descriuen cadascuna de les fases de la obra que s’hauran de 
realitzar durant el procés constructiu.  
 
Finalment he introduït un últim gran apartat amb totes les fitxes de justificació de les normatives 
aplicables, extretes del CTE. 
 
Ja fora del cos informatiu del projecte he fet una valoració de l’estudi a l’apartat de conclusions. En 
aquest punt em vull centrar en l’assoliment dels objectius marcats a l’iniciar el projecte. 
 
A més a més m’ha semblat interessant incloure un apartat amb tota la bibliografia consultada i un 
punt d’agraïments, on he volgut anomenar a totes aquelles persones que m’han aportat els seus 
coneixements i experiència l’aboral al llarg de l’estudi. 
 
Per concloure la memòria he volgut afegir un annex amb varis criteris de sostenibilitat que permet 
apropar-se a l’actualitat, ja que són paràmetres que avui en dia són molt necessaris a la 
construcció. 
 
Per tal d’ampliar els coneixements i permetre entendre amb exactitud tota la memòria he adjuntat 
un Cd en el qual s’hi troben varies carpetes:  el projecte bàsic, els plànols del Projecte Executiu, les 
memòries de càlcul, l’estudi de seguretat i salut, el plec de condicions generals del projecte,  l’estat 
d’amidaments,  el pressupost, la normativa d’obligat compliment i compliment recomanats, i la 
memòria escrita del projecte. 
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2.1 Condicionaments Generals 
 

2.1.1 Solar, Superfície i Topografia. 
 
La forma del solar és irregular sensiblement trapezoïdal .  Aquest  solar està situat amb façana al 
carrer de la Verge núm. 16 i façana posterior a un espai exterior públic no urbanitzat.  
 
La seva orientació és a Nord – Oest en la façana al C/ de la Verge, i Sud – Est en façana a espai 
exterior públic. 
 
Les dimensions del solar són les següents: 
 
 

Longitud façana c/ de la Verge: 9,30m. 
Longitud façana Carrer Corralizas: 4,54 m. 
Longitud mitgeres: 
(mirant a façana pral.):  

 
 
Dreta: 
Esquerra: 

 
 
16,30ml. 
16,16ml. 

 
Superfície total del solar: 

 
160,45m2. 

 
 
La superfície del solar segons contracte de permuta és de 160,45m2 aproximats, si bé és estipulat 
que la superfície definitiva serà la resultant de l’estudi topogràfic que es farà al seu moment, 
efectuant aquest amb alineacions i rasants donades pel tècnic municipal.  
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I 2.1 Emplaçament del solar      I 2.2 Ampliació de l’emplaçament 

 
 
 
 
Els resultats d’aquest estudi seran més exactes, però segons el pla d’Ordenació Urbana ens donen 
les següents dimensions:  
 
Superfície segons el pla general d’Ordenació Urbana de Chiprana: 160,45 m2. 
 
Cal tenir en compte que les mitgeres edificades presenten unes petites irregularitats en les seves 
alineacions que s´han tingut en compte en el moment de desenvolupar l’estudi del projecte i que 
seran controlades i verificades en el moment de replantejar l’obra. 
 
La topografia del solar és la següent:  
 
Segons els plànols topogràfics municipals la cota inicial és 0,00 en façana al carrer de la Verge, i de  
-2,3 a façana posterior.  
 
Per tant, el desnivell, és d’una pendent aproximada d'un 10% amb inici a carrer principal.  
 
La parcel·la es troba en sòl urbà i es tenen xarxes d´ instal·lacions on acaben les edificacions 
existents que conformen la pròpia illa. Malgrat això, podem dir que es reuneixen les condicions 
necessàries de solar, ja que en breu, s´ efectuaran els complements necessaris en les xarxes per 
abastiment de les edificacions a efectuar. La situació del solar, la orientació, i la seva forma es pot 
observar en els plànols d'emplaçament i situació. 
 

2.1.2.  Planejament Vigent. Normativa Urbanística 
 
El municipi de Chiprana actualment es regula urbanísticament per les Normes Subsidiàries 
d´Ordenació Urbana aprovades per la Comissió Provincial d´ Urbanisme. 
 
El solar és qualificat com a sòl urbà, zona residencial Casc Antic,  Clau 1A.  
 

Normativa (art. 91)  

Front mínim de parcel·la 4 m. 

Fondària màxima de parcel·la 34 m. 

Forma d´ ordenació Alineació de vial 

Tipologia Unifamiliar entre mitgeres 

Fondària edificable 
Planta baixa 100% de la parcel·la 
Planta pis: 18,00 m 

Alçaria reguladora màxima 10,30 m. 

Nombre màxim de plantes 3 plantes (PB+2PP) 

Alçada lliure PP 2,50 m. 

Pendent coberta 30% fixa. Teula ceràmica o formigó 

Sota - coberta habitable S´ admet.  

Elements i cossos sortints Regulats art. 96 

Condicions particulars d´ ús Habitatge, comerç, magatzem, etc (art. 95) 
Q  2.1. Normativa Urbanística Municipal 
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2.1.3. Ordenances Aplicables  
 
Les Ordenances Municipals contemplen les condicions establertes per l´obtenció de la Llicencia 
d´Obres Majors, sent d´aplicació també totes les normatives vigents dictaminades per qualsevol 
estament que afecti a aquest tipus de construccions. 
 

2.1.4. Servituds Existents 
 
Segons manifesta el promotor, el solar es troba totalment lliure de càrregues i servituds, ni a favor 
de terceres ni de línies elèctriques aèries o soterrades. 
 

2.1.5. Estat Actual 
 
Actualment el solar es troba amb una edificació en ruïnes pendent d’enderroc. Els treballs de 
demolició no s’inclouen dins aquest projecte ja que el seu enderroc és imminent. Per tant es 
considera un solar sense construcció. 
 

I 2.3 Imatge de l’estat actual de l’edifici, abans de l’enderroc 

 
 
L´ accés rodat per arribar al solar es pot fer per ambdós vials on se situen les façanes. S’haurà de 
tenir en compte que l´ obra es farà en una sola fase de treball , tenint en compte que abans d’iniciar 
l’obra es farà una esbrossada i neteja general del terreny. 
 
Seguidament es definiran els seus límits amb exactitud i es senyalitzarà la forma del solar tenint en 
compte les alineacions donades pel tècnic municipal, i l’existència de parets mitgeres d’edificacions 
veïnes existents. 
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2.1.6  Programa funcional 
 
Estudiat el solar, la seva forma, situació i normatives aplicables per l´ edificació, s´ ha efectuat la 
següent disposició: 
 
Al fer referència a un únic habitatge unifamiliar entre mitgeres l’edificació del conjunt es farà en 
una sola fase. 
 
A la façana del carrer de la Verge, se situarà en planta baixa un petit annex de serveis comuns. En 
aquest annex es podran ubicar diferents elements que conformin les instal·lacions comunes de les 
vivendes, tals com les infraestructures generals pel subministrament elèctric i l’abastiment d’aigua 
sanitària. 
 
 
2.2 Justificació de la Solució Adoptada 
 

2.2.1 Compliment dels paràmetres Urbanístics 
 
Comparativa de la normativa vigent (Art. 85) amb el projecte actual: 
 

Edifici Normativa (Art.85) Projecte 

Front mínim de parcel·la 4 m. 9,38 m. Unifamiliar 

Fondària mínima de parcel·la 34 m. 22 ml 

Forma d´ ordenació Alineació de vial Alineació de vial 

Tipologia Unifamiliar entre mitgeres Unifamiliar 

Fondària edificable Planta baixa 100% de la parcel·la 
Planta pis: 18,00 m 

22m. 
14,6m. 

Alçaria reguladora màxima 10,30 m. 10,30m. 

Nombre màxim de plantes 3 plantes (PB+2PP) 3 plantes (PB+2PP) 

Alçada lliure PP 2,50 m. 2,60 m. 

Pendent coberta 30% fixa. Teula ceràmica o formigó 30 % Teula ceràmica 

Sota - coberta habitable S´ admet.  Aprofitat. 

Elements i cossos sortints Regulats art. 96 -  

Condicions particulars d´ ús Habitatge, comerç, magatzem, etc. 
(art. 95) 

Habitatges. 

Q 2.2. Compliment segons paràmetres urbanístics 

 
2.2.2 Criteris funcionals i de composició 

 
Tenint en compte les Normatives vigents i el nombre de plantes permeses s´ ha optat per l’execució 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, compost per Planta Baixa destinada a la zona de dia de la 
vivenda i dues plantes altes on s’hi destina la zona privada de l’habitatge, a més a més de 
l´aprofitament de la planta Sota - coberta. 
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L’habitatge es recolza en façana principal amb una profunditat de planta baixa de 14,35m, 
aprofitant la part interior de pati, col·locat a continuació de la planta baixa, amb una profunditat de 
7,6m.  
 
La profunditat donada en planta primera i segona és en tots els casos de 16,00 metres. 
 
La planta Sota - coberta és aprofitada en la cruixia central i part de la posterior separant-se del pla 
de façana a una distància de 3,6m. La part posterior de la planta es destina a una terrassa 
descoberta, d’una profunditat de 5m. 
 
A la part central de l’habitatge, i com a conseqüència de l’escassa ventilació i il·luminació natural 
que ens aporta un habitatge entre mitgeres, es col·loca un pati de llums d’uns 11,5m2  des de forjat 
de planta primera fins a coberta, permetent una il·luminació directe en el sostre de planta baixa, i 
il·luminació i ventilació lateral a la resta de plantes i, al mateix temps, quedant només amb 
ventilació forçada la zona dels banys. 
 
Hi ha una part construïda aprofitant el desnivell entre les façanes del solar que respecte l’accés es 
presenta com a planta soterrani per aprofitament com a aparcament de la vivenda que, sota criteris 
funcionals, el seu accés és a traves d’una escala independent connectada directament a l’espai 
exterior del pati. L’accés es realitza des de l’entrada al pàrking, en un extrem de la planta, quedant-
ne la resta lliure com a pàrking. 
 
Les distribucions i superfícies es poden observar als corresponents plànols i quadres adjuntats en 
format digital al final de la memòria escrita.  
 

2.2.3  Criteris Constructius i d’instal·lacions 
 
La construcció estructural s´ha determinat fer-la amb estructura de murs pantalla en zona de 
mitgeres, dos pilars apantallats de formigó armat a la part central, amb forjats unidireccionals amb 
semibiguetes pretesades i revoltons de polietilè a una distancia intereix de 70 cm, i una capa de 
compressió amb xarxat metàl·lic. El cantell total del forjat serà de 25 + 5 cm.  
 

I 2.4 Detall del forjat 
1
     I 2.5 Planta Estructura tipus 

1
 

 
L’acer utilitzat durant els càlculs és del tipus B-500-S. L’armat del xarxat a la xapa de compressió 
serà del tipus B-500-T i les biguetes seran subministrats per la casa Prefabricats Pujol, o similar. 
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La totalitat de l’estructura del present projecte ha estat calculada amb formigó HA-25/B/20/IIa. 
 
Els dos pilars apantallats vistos seran protegits amb pintura hidrofugant tipus Siconal de la casa 
BETTON, o similar.  
 
Els tancaments de tota l´ obra seran gairebé en la seva totalitat de Pladur. No obstant això, 
s’utilitzarà totxo perforat tipus “gero” per la creació de la fulla interior de façana, tan façanes 
principal i posterior com el tancat del pati central que també es projectarà amb el mateix tipus de 
tancament. S’utilitzarà també per delimitar el tancat de l’ascensor. La coberta, amb un 30% de 
pendent, es protegirà amb teula àrab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2.6 Secció de façana ventilada 
2
 

 

 
Les instal·lacions seran les normals per aquest tipus d’habitatges i s’adjunten els esquemes, càlculs i 
consideracions necessàries per a instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria per aigua calenta i 
freda, xarxa de sanejament, aire condicionat i plaques solars. En el desenvolupament del projecte 
S’ha previst també les instruccions pel compliment de la Llei sobre infraestructures comunes als 
edificis per l’accés als serveis de telecomunicació. 
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2.3  Quadre general de superfícies útils i construïdes. 
 
Superfícies útils: 
 
 

PLANTA SOTERRANI 32,43 m2 

Garatge 27,83m2  

Escala de cargol 0,72m2  

PLANTA BAIXA 101,89 m2 

Rebedor 13,86m2  

Bany 1 2,18m2  

Menjador 11,46m2  

Sala d’Estar 22,52m2  

Cuina 16,12m2  

Porxo d’entrada 7,31m2  

Pati interior 28,44m2  

PLANTA PRIMERA 51,12m2 

Distribuïdor 1 19,46m2  

Estudi 15,18m2  

Habitació 1 20,04m2  

Bany 2 5,07m2  

Terrassa 1 10,83m2  

PLANTA SEGONA 68,88m2 

Distribuïdor 2 19,33m2  

Habitació 2 16,35m2  

Habitació 3 18,86m2  

Habitació 4 10,52m2  

Bany 3 3,82m2  

PLANTA SOTA – COBERTA 52,28m2 

Distribuïdor 3 11,08m2  

Safareig 12,84m2  

Terrassa 2 24,54m2  

Porxo 3,82m2  

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 306,60m2 
                                                                                                                                                     Q 2.3. Superfícies útils 
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Superfícies construïdes: 
 

PLANTA BAIXA 100,86m2 

  

PLANTA PRIMERA 90,66m2 

  

PLANTA SEGONA 96,66m2 

  

PLANTA SOTA – COBERTA 36,91m2 

  

PORXOS 11,13m2 

  

GARATGE I SERVEIS 32,43m2 

  

Superfície total construïda habitatge 368,85m2 

Volum total habitatge 677,09m3 
                                                                                                                                 Q 2.4. Superfícies Construïdes 

 
2.4  Qualificació d’habitabilitat 
 
L’habitatge dóna compliment al Nivell d'habitabilitat Objectiva exigit pel decret 259/2003 de 21 
d’octubre: 

 

Superfície útil  habitatge en m2 306,60m2 

Nombre dormitoris 4 

Nombre  peces (inclosa cuina)  8 

Nombre banys 3 
                                                        Q 2.5. Compliment d’habitabilitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referències imatges; 
 

1. Imatges I 2.4  i I 2.5 – Extretes del plànol E-03 (Carpeta 2.1 del CD) 
2. Imatge I  2.6 - Extretes del plànol A-01 (Carpeta 2.3 del CD) 
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3.1 Sistemes Constructius 
 

3.1.1 Condicionament del terreny i moviment de terres. 
 
Com ja  hem comentat, inicialment es procedirà a la neteja del solar sobre el que es marcaran 
prèviament les diferents rases per a pas d’instal·lacions. Posteriorment es comprovarà el terreny en 
tots els punts que puguin delimitar la parcel·la, i comprovar que la cota definitiva per a la 
fonamentació sigui la correcta. En cada moment de la obertura es verificarà la igualtat i 
homogeneïtat en el terreny escollit per fonamentar. 
 
L’adequació del terreny per a l’elaboració de les lloses de fonamentació, es farà amb 
compactadora, amb càrrega mecànica de les possibles terres sobrants a camió, per a la posterior 
estesa de la capa de anivellació. Es tindrà en compte la presència de les edificacions mitgeres 
existents en el moment de la compactació, així com l’estat d’aquestes.  
 

I 3.1 Detall llosa de fonamentació 
1
 

 
 
L’excavació per a la composició dels murs de formigó amb contacte amb els veïns, per tal d’evitar el 
màxim assentaments a la fonamentació veïna, es realitzarà mitjançant batatges.  
 
També es tindrà en compte la possible necessitat d’efectuar entibacions per evitar despreniments. 
Al mínim indici que es pugui produir un possible despreniment es faran entibacions laterals dels 
pous i rases excavades. 
 
L’excavació de rases per xarxa de sanejament horitzontal, es realitzarà per mitjans mecànics i es 
carregaran les terres sobrants a camió amb transport a l´ abocador mes proper.  
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3.1.2 Fonamentació 

 
Per tal d’efectuar l’anivellació de la base de la llosa de fonamentació, es procedirà a omplir amb 
una capa de formigó de neteja i anivellació HM-20/P/40/IIa fins cota de fonamentació útil tal com 
s’indica en els plànols d’estructura adjunts al cd del Projecte.  
 
Al tractar-se d’un terreny d’argiles semi dures, considerat un terreny dur per perforar, es procedirà 
directament a la extensió de la capa d’anivellació, per a la posterior execució de la llosa de 
fonamentació amb formigó HA-25/P/40/IIa. 
 
L’acer que s’utilitzarà en tota la fonamentació serà del tipus, B-500-S amb els diàmetres i quanties 
que s´indiquen al corresponent plànol que s’adjunta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 3.2 Llosa fonamentació Planta Baixa 
1 

    I 3.3 Llosa fonamentació Planta Pàrquing 
1
 

 
 

3.1.3 Estructura  
 
L´estructura de l’habitatge, es conformarà amb pòrtics de formigó armat, amb pilars i jàsseres 
planes, forjats unidireccionals amb semibiguetes pretesades, intereix de 70 cm amb revoltó de 
polietilè, capa de compressió amb xarxat metàl·lic B-500T, amb un cantell total de 25+5 cm.  
 
Pel dimensionament de tota l’estructura, tant de pilars i jàsseres com de sostres, han sigut calculats 
amb el programa CYPE 2009. Les especificacions, tipus de materials, dimensions, armats i 
característiques generals d’aquests, es troben descrites al dossier d’estructura i plànols determinats 
adjunts en format digital. 
 
El formigó per a bigues, pilars, sostres i lloses serà HA-25/B/20/IIa amb acer B-500 S, i el xarxat de la 
capa de compressió amb acer B- 500 T de 300 x 150 x 5 mm.  
 
Els detalls constructius necessaris, per tal de poder executar l’estructura es troben definits als 
plànols adjunts de projecte. Aquí es poden veure seccions varies i diferents unions que no 
quedarien suficientment especificades amb els plànols en planta. 
 

3.1.4 Tancaments d’obra. Ram de paleta  
 
Els tancaments exteriors es realitzaran mitjançant el sistema de façana ventilada, composta per una 
fulla  interior  de  obra  ceràmica  tipus  “gero”  de  15  cm  col·locat  amb  morter  de ciment M-7,5a  
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(7,5 N/mm2),  trasdosat de Pladur per la part interior, una capa de rebossat hidròfug per la cara 
exterior de 1cm, aïllament tèrmic i acabat amb subestructura metàl·lica pel suport dels panells.  
 
L’aïllament tèrmic de façanes serà conformat a base d’una capa de 5 cm d’escuma de poliuretà 
projectat amb densitat mínima 35. 
 
Pel que fa a l’acabat de les façanes, en façana posterior estarà compost per panells prefabricats 
d’imitació fusta i color a escollir, suportada pels perfils metàl·lics, ancorats a forjats degudament.  
 
Els tancaments de mitgera, al ser creat com el element de suport estructural, estaran realitzats 
mitjançant mur de formigó armat de 30cm amb un acabat interior de trasdosat de Pladur i el 
posterior pintat. 
 
Les caixes de persiana seran enrotllables, de ceràmica armada de 34 x 20cm. 
 

3.1.5 Coberta 
 
Existeixen tres tipologies de coberta: 
 
- Una coberta inclinada, amb una pendent del 30 %, sobre sostre estructural, acabat de teula 

ceràmica àrab, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Prèvia col·locació, les teules seran mullades 
al igual que el seu suport i les peces especials que siguin de menester. L’aïllament tèrmic de 
coberta serà conformat amb capa de 5-6 cm d’escuma de poliuretà densitat 35 com a mínim. 
Es tindrà en compte la col·locació d´ aïllament tèrmic segons els càlculs d´ aïllament. 
 

 
 

I 3.4 Detall crestallera 
2
                           I 3.5 Trobada forjat amb coberta 

 
 
- La coberta plana invertida transitable, es realitzarà amb una capa de formació de pendents 

amb formigó cel·lular, làmina de barrera de vapor tipus cautxú asfàltic, o emulsió asfàltica, una 
membrana impermeabilitzant, una altre làmina separadora, aïllament tèrmic amb poliestirè 
expandit, membrana impermeabilitzant LBM-48 amb làmina de reforç en els angles LBM-40, 
col·locació de làmina geotèxtil de 90 gr./m2. i acabat amb entarimat de fusta per exteriors. 
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- En zona del pati interior, la coberta serà invertida transitable, però amb una zona enjardinada, 

col·locada sobre la zona de pàrking. La seva composició serà similar a la coberta anteriorment 
comentada, però amb la posterior col·locació d’una capa de drenatge i acabat amb substrat 
vegetal. 

 

  I 3.6 Detall coberta plana 
3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 3.7 Detall coberta enjardinada 
3  

 

3.1.6 Particions i divisòries interiors. Ram De Paleta 
 
Es faran divisòries i particions interiors amb guix laminat tipus KNAUF (Pladur), de doble estructura 
de 7 cm o 15 cm,  amb aïllament acústic interior. 
 
Alguns tancaments interiors, així com el parament resistent de façana, com ara el tancament de 
forat d’ascensor, es realitzarà amb totxana tipus “gero” de 28x15x9 cm, col·locats amb morter de 
ciment M-5a, i trasdosat amb Pladur per la cara interior en el cas de les façanes. 
 
Totes les particions interiors disposaran d’una última filada al arribar al sostre (aproximadament de 
2 cm.) realitzada amb guix per tal d’evitar possibles fisuracions a causa de la flexió de sostres. 
 
 

3.1.7 Paviments 
 
Es diferencien diversos tipus de paviments en tota l’obra: 
 
A la planta baixa, per a l’execució de la llosa de fonamentació, es col·locarà prèviament la capa de 
nivellació amb una capa d’impermeabilització formada per làmina bituminosa d'oxiasfalt, LO-40/FP 
(140), amb geotèxtil de polipropilè-polietilè (125 g/m²), prèvia imprimació amb imprimació 
asfàltica, tipus EA. El acabat, en zona d’entrada i cuina serà de peça ceràmica, de 60x40cm,o similar 
a escollir per la DF, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.  
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El paviment dels banys serà de rajola de gres porcellànic esmaltat de forma rectangular o quadrat, 
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu. El paviment d’escala i les zones de menjador i sala 
d’estar es realitzaran sobre un entarimat de fusta, degudament suportada sobre llistons de fusta, 
aixecat uns 20 cm per forçar la delimitació de les diferents estances. 
 
A la zona del pati interior l’acabat es realitzarà mitjançant paviment de terratzo antilliscant, i una 
zona enjardinada amb les seves corresponent capes de drenatge i geotèxtil per fer possible la 
col·locació d’un jardí sobre planta de aparcament.  
 
A la resta de plantes el paviment serà de parquet flotant per a interiors, amb dimensions a escollir 
per la DF, amb una làmina de neoprè col·locada sobre forjat per a la posterior col·locació de les 
peces de parquet. 
 
A la coberta plana invertida transitable, el paviment utilitzat serà de tarima de fusta col·locada 
sobre guies de fusta clavades al forjat i aïllament exterior. Dimensions de les peces i treballs a 
escollir per la DF. 
 

3.1.8 Revestiments 
 
Els diferents tipus de revestiments que existeixen a l’obra són els següents: 
 
Es farà un arrebossat mestrejat sobre paraments verticals interiors en zones humides (banys i 
cuines), amb morter de ciment 1: 4 amb acabat remolinat per posterior enrajolat.Es farà un 
arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior (en zona de balcons i cantells de sostres) 
amb morter monocapa amb acabat remolinat i posterior col·locació de panells tipus TRESPA o 
similar, a conjunt amb acabat de façana. Els paraments horitzontals exteriors (en zona de balcons) 
també es revestiran amb morter monocapa amb acabat remolinat i posterior acabat amb gres per a 
exteriors. 
 
Es procedirà a enrajolar els paraments verticals interiors, amb rajola de ceràmica esmaltada, en 
zona de banys i cuina, col·locada amb morter adhesiu. A la resta de paraments de la vivenda es 
procedirà al pintat, color a escollir per la DF, directament sobre parament de guix laminat. 
 
Pel que fa als sòcols, aquests seran de gres, de 10 cm. d’alçària, col·locats a truc de maceta amb 
morter de ciment adhesiu, a la zona de planta baixa i banys. A la resta de plantes altes, els sòcols 
seran del mateix material que el parquet emprat. 

 
Els escopidors de 30 cm d´ amplària, es realitzaran amb peça ceràmica, amb trenca aigües, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10. 

 
3.1.9  Pintures 

 
D’una banda, pel que fa al pintat de paraments verticals, horitzontals i inclinats de guix laminat, es 
pintaran el plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda i dues d’acabat. D’altra banda,  la resta 
d’elements, com ara les baranes d’acer, es pintaran a l’esmalt sintètic, amb dues capes 
d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 
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Tots els marcs de portes de la vivenda, realitzades amb fusta natural, a escollir per la DF, es 
pintaran amb vernís sintètic.  
 
Es col·locarà un cel ras d’escaiola a les estances de totes les plantes, exceptuant els dormitoris, per 
a la distribució de les instal·lacions per l’interior, deixant una altura lliure de 2,30m. 
 

3.1.10 Fusteria. Tancaments i divisòries  
 
Pel que fa a la fusteria exterior, aquesta estarà formada per fusteria amb alumini lacat color blanc 
amb pre-marc a base de perfil laminat en fred galvanitzat, amb tots els complements necessaris pel 
seu bon funcionament. 
 
La fusteria interior estarà formada amb fusta natural, per envernissar amb marc de base, folrat i 
amb ferratges inclosos. 
 
La porta basculant d’entrada al garatge, estarà formada amb bastiment i estructura de perfils 
d’acer galvanitzat, acabada amb planxa d´ acer pintada al forn, compensada, amb motlles 
helicoïdals d’acer, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment i preparada amb tots els 
accessoris pel seu bon funcionament. (Podrà ser substituïda per porta enrotllable si així es decideix 
al llarg de l’obra o per qualsevol altre tipus de tancament). 
 
Les persianes seran enrotllables, d´ alumini, de lamel·les, amb comandament manual amb cinta, 
guia de planxa d’acer galvanitzat, inclosa la formació de la caixa.  
 

3.1.11 Proteccions i Manyeria 
 
Les baranes dels balcons estaran fetes amb perfils en U d’acer inoxidable amb fixacions al forjat, i 
col·locació de bandes elàstiques per el recolzament del vidre. La barana de la terrassa superior es 
realitzarà amb muret de formigó 1,15 m d’alçada i un remat amb baraneta d’acer inoxidable d’uns 
25cm d’alçària. 
 
La barana de l'escala serà metàl·lica amb acer inoxidable, model a escollir per la DF i la propietat, o 
substituïda per barana de fusta en el seu cas si s’acorda així entre promotor i comprador. 
 
L'alçada de les baranes serà com a mínim de 100 cm de manera que no es pugui escalar per ella i 
sigui resistent a les empentes produïdes per una o més persones.  
 

3.1.12 Vidrieria 
 
Els vidres de tancament seran amb cambra d’aire de 5+5/8/4+4, a finestres i portes balconeres. A 
façana carrer (mur cortina) el vidre estarà tractat amb reflectant exterior. El vidrat de la barana de 
planta primera serà de vidre laminat de 6+4 transparent. 
 
No obstant, el vidre lateral de la porta d'entrada serà esmerilat o glaçat i amb una seguretat de 6 
mm com a mínim. 
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3.2 Instal·lacions 
 

3.2.1 Xarxa Sanejament Vertical 
 
Baixants de tubs de PVC, sèrie F de 110 mm. als baixants de cobertes i banys, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides. 
 
Els diàmetres exactes en cada zona de baixants verticals, es troben definits als plànols adjunts de 
projecte i en el dossier d’instal·lacions adjunt. 
 
Es preveuran uns passatubs en sostres i murs d’obra quan se suposi que hagin de passar per 
aquesta zona els corresponents baixants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 3.8 Sanejament de Planta 
4
                                                   I 3.9 Ampliació bany 

4 

 
2.2 Xarxa Sanejament Horitzontal 

 
El dimensionat de la xarxa horitzontal, on conflueixen baixants de banys, cuines i aigües pluvials de 
cobertes, anirà en direcció a la xarxa de clavegueram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 3.10 Planta de la recollida 
5 
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Així doncs, la xarxa de sanejament horitzontal estarà formada essencialment per: 
 

- Claveguerons amb tubs de PVC, de 110, 160 mm i 200 mm de diàmetre, rejuntats amb 
resines sintètiques, embeguts dins de llosa de fonamentació. La seva disposició es realitzarà 
abans del formigonat de la llosa. 

 
- Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat 

de 29x14x10 cm, arrebossat amb morter mixt 1:2:10 i lliscat interiorment. 
 
Els pericons també podran ser prefabricats de PVC si així es decideix en el transcurs de l’obra. 
 

3.2.3 Fums 
 
Per l’evacuació de les olors de banys, s’utilitzarà una xemeneia de ventilació ceràmica, tipus Shunt, 
amb un conducte principal i un de secundari (segons plànols adjunts) col·locada amb morter mixt, 
inclòs l’aspirador estàtic i les reixetes corresponents. 
 
Pel que fa a l’extracció de fums de la campana de cuina, es procedirà a col·locar un conducte 
circular d´ alumini flexible de 125 mm. de diàmetre muntat superficialment fins arribar a l’exterior 
de l’habitatge a coberta. 
 

3.2.4 Gasos  
 
Pel que fa a la sortida de gasos,en un principi no es considera la possibilitat fuga de gasos al 
disposar d’un calentador elèctric per l’aigua calenta i un acumulador de l’energia solar.  
 
Únicament es tindrà en consideració la ventilació del recinte, ubicat a planta coberta, dins un tancat 
a coberta superior, mitjançant una reixeta inferior i superior de 15x15cm per evitar possible 
sobreescalfaments. 
 

3.2.5 Instal·lació Aparells Sanitaris 
 
Els sanitaris seran marca Roca, o similar, de porcellana vitrificada, color blanc, i les aixetes 
monomando cromades seran de la casa Roca o similar, preparades pel seu bon funcionament. 
 
Les banyeres seran acríliques i les seves aixetes, seran de la casa Roca o similar. 
 
Les dutxes seran de porcellana vitrificada, de la casa Roca o similar, i les seves aixetes, de la casa 
Roca o similar. 
 
L’aigüera de la cuina serà de planxa d´ acer inoxidable de la casa Roca o similar, sèrie E. 
 
Pel que fa a les aixetes de banyera, bidet, lavabo, aigüera i safareig, seran monomando i auto- 
mescladores. 
  
Es col·locarà una aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada amb mecanisme de 
descarrega. 
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Es tindran en compte totes les parts proporcionals corresponents a desguàs i connexions així com 
l’execució de regates per encastament de canonades. 
 
El muntatge dels sanitaris es realitzarà prèvia presentació i connexió als desguassos i al 
subministrament d'aigua, tal i com s'indica en els plànols de distribució i només es podran canviar 
prèvia consulta amb la direcció facultativa. 
 

3.2.6 Instal·lació de Fontaneria 
 
El subministrament de l’aigua potable es farà des de la xarxa municipal d’abastament, passant per 
la clau de registre soterrada a la vorera del carrer. Es col·locarà un comptador en l’armari empotrat 
a façana al qual tindrem també la clau general de l’edifici.  
 

   I 3.11 Detall de Zona Comptador 
6 

                                                    
 

Un cop dins la vivenda, els diferents tubs de coure aniran penjats 
al sostre, anclats degudament amb arandel·les per arribar a cada 
una de les estances amb necessitat de subministre.  
 
Els tubs de coure que surten cap al muntant discorren dins d’un 
fals envà per tal d’arribar a totes les plantes, on tornaran a 
distribuir-se dins del falç sostre per arribar a les estances. 
 
Uns dels muntants anirà directament des de l’armari empotrat 
del comptador, fins a planta   sota - coberta on hi està ubicat el 
calentador per l’aigua calenta. 
 

   I 3.12 Detall Distribució bany 
7 
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Tots els tubs de coure de la vivenda per al subministrament d’aigua calenta, aniran anclats al sostre 
i protegits amb aïllament. 
 
La xarxa de subministrament a planta baixa tindrà tres línies: 
 

- Una primera línia pel bany amb les seves pertinents claus de pas i amb les claus de tall del 
lavabo i el wàter. De manera que puguem tancar l’aigua individualment a cada estança. 

 
- Una segona línia per la cuina; amb una clau de pas d’aigua calenta i una d’aigua freda, amb 

clau de tall per el rentaplats.  
 

- Una tercera línia per el rentador (pica); tindrà les dues claus de pas (freda i calenta), amb 
clau de tall al rentador. 

 
- I una quarta línia al pati interior amb clau de pas d’aigua freda, amb clau de tall per el regat 

i manteniment del pati. 
 
Igualment es procedirà a la primera i segona planta, amb dues línies per aigua freda i calenta. Una 
per a cada un dels banys, amb les seves pertinents claus.  
 
A la planta sota – coberta la xarxa es derivarà en dues línies:  
 
Una primera línia per la zona de la rentadora, amb una clau de pas d’aigua freda i calenta, amb la 
corresponent clau de tall. I una segona línia que anirà directe al calentador situat a la terrassa. La 
xarxa d’instal·lació serà amb tub de coure, adequat per aquest tipus d’instal·lacions.  
 
Seran incloses totes les aixetes i claus així com les corresponents vàlvules necessàries pel bon 
funcionament de la instal·lació. La producció d’aigua calenta es farà amb Dipòsit acumulador de 
ACS Model EKHWS/E de la marca Daikin, que estarà col·locat en un armari de l’habitatge situat a la 
terrassa i, on també contarem amb la producció d’aigua calenta mitjançant les plaques solars 
col·locades a coberta de vivenda. Tota aquesta descripció també queda reflectida en els pertinents 
plànols i a l’esquema de fontaneria adjunts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        I 3.13 Ubicació del dipòsit acumulador 
8 
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 I 3.14 Esquema fontaneria 
9 
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3.2.7  Instal·lació de Climatització 

 
El mètode de condicionament escollit constarà d’un sistema de condensació per aire format per un 
sistema bomba de calor i evaporador per cada planta subministrada, tenint així un total de tres 
bombes de calor i un sol evaporador exterior. El tipus de descàrrega es indirecta, l’aire refrigerat 
serà transportat a través de conductes de fibra situats sobre el fals sostre de passadís i distribuïdors 
i des d’aquí serà descarregat a les estances a partir de difusors d’impulsió d’aire. Els retorns es 
realitzaran per plènum en fals sostres.  
 
L’ instal·lació constarà de sistema d’inversió tèrmica per a producció de aire calent, obviant així la 
necessitat d’instal·lació de calefacció a l’habitatge. 
 
Totes les estances excepte la planta Sota - Coberta estaran climatitzades. La cuina i els banys no es 
climatitzaran per evitar les males olors que se’n poden derivar al retornar l’aire d’aquestes a la 
màquina i d’aquí a tot l’habitatge. 
 
Així doncs, el sistema d’aire condicionat, estarà constituït en essència per: 
 

- Una màquina evaporadora (fred i calor), situada a l’exterior, concretament a la terrassa de 
la planta sota coberta. 
 

- Tres bombes de calor (fred i calor) situades sobre fals sostres dels banys de les plantes 
baixa, primera i segona. 

 
- Conductes d’ impulsió d’aire de fibra. 

 
- Difusors per a la descarrega de l’aire refrigerat a les diferents estances. 

 
- Retorn d’aire a traves de reixetes per plènum en fals sostre. 

 
- Tubs per a desaigües de les màquines condensadores. 

 
El sistema d’aire condicionat anirà connectat a la xarxa de subministrament elèctric i com a tal 
constarà en el dimensionat de la instal·lació elèctrica. 
 
La reglamentació a tenir en compte durant l’execució de les presents instal·lacions, és la següent : 
 

- Reglament d’Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària, amb la fi de 
racionalitzar el consum energètic, de R.D. 1618/1990 i el R.I.T.E, així com les disposicions 
complementàries posteriors. 

- Norma UNE 100-020-89, referida a sales de màquines d’instal·lacions de climatització. 
 
En els plànols del projecte queden definits els esquemes i característiques de la instal·lació. 

 
3.2.8  Instal·lació de Electricitat 

 
El subministrament de l’electricitat es realitza a través de la xarxa de distribució de tipus 
subterrània que es troba enterrada en el C/ de la Verge. 
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Per tant l’escomesa d’electricitat és de tipus subterrània, passa per zones de domini públic i esta 
realitzada a càrrec de la companyia subministradora. 
 
L’ instal·lació elèctrica es troba composta en essència per: 
 

- Caixa de protecció i mesura (CPM)  
- Comptador individual en armari empotrat a façana de planta baixa. 
- Una caixa per quadre de comandament i protecció de material auto extingible. 
- Caixes de derivació de plàstic. 
- Xarxa amb tub flexible corrugat de PVC. 
- Línies de conductor de coure. 
- Interruptors magnetotèrmics i diferencials.  
- Caixes per a mecanismes.  
- Interruptors, commutadors, endolls i polsadors, amb placa i marc. 

 

 
I 3.15 Esquema unifilar 

10 
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Aquesta instal·lació es farà d'acord amb el R.E.B.T. tenint en compte el nivell d'electrificació 
d’aquest habitatge. Degut a les dimensions de l’habitatge, tindrà una electrificació elevada tenint 
en compte els aparells que s’instal·laran. 
 
Es farà el subministrament de baixa tensió procedent de la xarxa de la CIA subministradora segons 
les necessitats de l'edifici. Per a l'estudi de les seccions dels conductors de les línies de cada circuit, 
es consideren els consums normals aplicant els coeficients de simultaneïtat i de seguretat en cada 
cas. 
 
El tipus de subministre és per a un únic usuari, per tant disposarà de una caixa de protecció i 
mesura que es trobarà situada a la façana exterior de l’habitatge. 
 
Degut a que l’escomesa és subterrània, la caixa de protecció i mesura s’ha de col·locar en un nínxol 
en paret. En aquest cas particular la caixa de protecció i mesura es col·locarà en el mateix espai 
habilitat per al comptador individual en un armari empotrat a la zona de façana de planta baixa. 
Aquest armari serà d’us exclusiu per aquesta instal·lació i per tant no es fa possible utilitzar-lo per a 
altres serveis. 
 

I 3.16 Detall comptador 
11 

 
 
A partir d’aquest armari surt el cablejat necessari fins al quadre de comandament i protecció, 
ubicat a la part de darrere de la porta d’entrada a la vivenda. En aquest quadre de maniobra de l´ 
habitatge s’hi ubicarà: 
 

- L’ ICP (Interruptor de control de potència) destinat a la protecció contra sobrecàrregues i a 
diferencia de l’ IGA anirà precintat.  

- L’ IGA (Interruptor general automàtic) destinat a la protecció contra sobrecàrregues.  
- L’ ID (Interruptor diferencial) destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits. 
- PIAS corresponents per cada circuit.  
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L’alçada de col·locació d’aquest quadre estarà entre 1.40m i 2.00m per tal de facilitar l’accés a 
aquest. 
 
El nombre de circuits, punts de llum, endolls, etc. es poden veure en el plànol d´esquema elèctric. 
Tota la instal·lació es passarà per fals sostre, exceptuant zones on per motius d’impossibilitat es 
realitzaran regates, preparada amb les seves caixes de connexió. 
 
 

 
I 3.17 Planta tipus electricitat 

11 
 
 
Es realitzarà l' instal·lació de posada a terra d'acord amb el previst en la Instrucció MI-BT-039 del 
R.E.B.T. Com a valor màxim de les diferents tomes de posada a terra, es fixa la de 6 ohms. Es 
col·locarà una instal·lació de porter electrònic al rebedor de l’habitatge. 
 
En els plànols del projecte queden definits els esquemes i característiques de la instal·lació. 
 

3.2.9 Instal·lació d’aprofitament d’energia Solar Tèrmica.  
 
L’aprofitament de l’energia solar bàsicament es pot realitzar per dues finalitats diferents: per 
produir electricitat i per a obtenir calor. En primer cas parlem d’energia fotovoltaica i en el segon 
cas d’energia solar tèrmica.   
 
En aquest projecte parlarem d’energia solar tèrmica. El sistema solar per aigua calenta sanitària 
serà capaç d’aportar un 90% anual de l’energia necessària pel funcionament del sistema, l’altre 10% 
de l’energia necessària pel consum es realitzarà mitjançant un equip convencional produint-se un 
estalvi en la vida útil del sistema. 
 
En països, com aquest, amb bon sol aquest sistema és la manera més econòmica per obtenir aigua 
calenta. A més a més de l’estalvi econòmic, un altre beneficiat és el medi ambient, ja que aquest 
sistema no allibera els gasos que produeixen l’efecte hivernacle, com ara el CO2. Un equip normal 
de 2 m2 evita l’emissió de gairebé una tona de CO2 a l’any. 
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La instal·lació tèrmica pel sistema de circulació forçada es composa principalment per: 
 
Captador solar:  El seu funcionament bàsic serà el següent: el fluid anticongelant (fred) procedent 
del serpentí del dipòsit intercanviador passa per l’interior dels captadors solars. Aquest s’escalfa 
utilitzant la calor captada del sol. El fluid, ja calent, torna al dipòsit intercanviador, on escalfa l’aigua 
acumulada a dins i la passa cap a l’acumulador elèctric, des d’on es distribueix l’ A.C.S. És 
col·locaran 2 captadors solars per la vivenda plans, integrats a coberta, de la casa Thermor o 
similar. 
 

- Dimensions L x A x E = 1931x1161x91mm 
- Material perfil = Alumini anoditzat 1,4mm 
- Material tapa posterior = xapa galvanitzada 0.6mm 

 
Dipòsit d’intercanviador solar: És l’element on s’emmagatzema l’energia tèrmica que produeix el 
camp solar en forma de fluid anticongelant calent dins del serpentí, bàsicament per generar aigua 
calenta sanitària.  Serà de la casa Thermor o similar. 
 
Bombes de circulació: És l’element que s’encarrega de la circulació dels fluids dintre del sistema. És 
col·locarà un sistema de regulació i bombeig de la casa Thermor o similar. 
 
Centraleta de control: Dóna les ordres de marxa als electrocirculadors del sistema quan hi ha 
energia suficient en els panells solars per a emmagatzemar-la o dona l’ordre de desocupar quan no 
hi hagi radiació solar suficient per a aprofitar-la. També inclou un sistema automatitzat de purgat 
del fluid. 
 
El principi de funcionament és analitzar dues mesures de temperatura a través de dues sondes, una 
en el captador i l’altra en el dipòsit. És col·locarà una centraleta de la casa Thermor o similar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

I 3.18 Planta energia solar 
12 
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3.2.10 Instal·lacions: Telefonia bàsica, Televisió Terrenal i satèl·lit, Interfonia.  

 
Aquesta instal·lació complirà el que es disposa en les especificacions del Reial Decret Llei 401/2003 
del 4 d’Abril, por on s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comuns de 
telecomunicacions per el accés als serveis de telecomunicacions en el interior dels edificis i 
vivendes i l’activitat de la instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions. 
 
Respecte la infraestructura general de l’habitatge, es preveurà la ubicació d’una arqueta de ICT 
d’entrada de 400x400x600 mm de formigó armat o altre material que suporti sobrecàrregues o 
empenta del terreny. La seva situació es preveu pròxima a la zona de serveis comuns de la planta 
baixa, segons indiquen els plànols. 
 
Hi haurà un recinte d’instal·lació de telecomunicacions situat en una planta baixa, sota la llosa 
d’escala, anomenat RITI amb unes dimensions de 2000x1000x500mm amb quadre elèctric de 
protecció. En la planta superior, ubicat dins la zona de planxat i safareig, s’hi ubicarà el recinte de 
protecció RITS, amb unes dimensions de 2000x1000x500mm amb quadre elèctric de protecció. 
 
La canalització d’enllaç serà prevista per 4 conductes de PVC de 63 mm de diàmetre. La canalització 
principal discorrerà encastada i estarà formada per 6 tubs de 50mm de diàmetre, o bé per un 
conducte de 60x110mm, fins a cada un dels registres secundaris ubicats en cada planta de 450 x 
450 x 150 mm. 
 
Des dels registres secundaris partiran les canalitzacions interiors de la vivenda,  es realitzaran 
encastades amb material plàstic corrugat o llis i amb registres de toma, i partiran tants tubs amb un 
diàmetre de 20mm com preses tinguem a la vivenda. 
 
Es col·locarà un aparell de intercomunicació exterior - interior, intèrfon, amb aparell centralitzat en 
el porxo de planta baixa i aparell receptor en cada una de les plantes de la vivenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 3.19 Esquema genèric de telecomunicacions  
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Segons la normativa vigent, actualment només és obligatori la realització d’un projecte de ICT 
sempre i quan es tinguin 2 o més unitats, considerant unitats com locals, oficines o vivendes, per 
tan, al tractar-se d’un tipus d’instal·lació específica per Enginyers de Telecomunicacions, en la 
present memòria es fa menció de la estructuració d’una instal·lació de telecomunicacions, i un 
predimensionat de la mateixa, deixant a càrrec de l’enginyer qualificat la seva elaboració i 
dimensionat.  
 
Així doncs, per la completa definició d’aquest tipus d’instal·lació es procedirà en el seu moment a 
efectuar un projecte tècnic degudament visat, on es reflectiran totes les necessitats i condicions de 
l’ instal·lació. 

 
3.2.11 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 
No es previst cap tipus d’instal·lació especifica de protecció contra incendis, si bé, en tot cas, caldrà 
donar compliment a la norma de CTE – SI de Seguretat en cas d’incendi. 
 

3.2.12 Equipaments Electrodomèstics. Instal·lació de cuina. 
 
L'equipament de cuina serà el següent:  
 
Armaris de cuina inferiors de fusta, aigüera d'acer inoxidable de dues cubetes, campana d'extracció 
de fums senzilla i cuina amb vitroceràmica i forn incorporat.  
 
El taulell serà de marbre de 2 cm de gruix. Es podran fer els canvis que es consideren oportuns de 
part del promotor d’acord amb la direcció facultativa. 
 

3.2.13 Ascensor. 
 
S’instal·larà un ascensor de la marca Sinergy, anomenat “ascensor amb motxilla”. S’escull aquesta 
opció perquè permet tenir més flexibilitat a l’hora de dimensionar el ascensor i per un motiu 
principal i important: no disposa de cuarto de màquines, porta incorporat al darrera, com una 
motxilla, tots els mecanismes necessaris per al seu funcionament. Es col·locarà la centraleta de 
control en un armari col·locat en el balcó de planta primera. 
 

3.2.14 Instal·lacions varies. 
 
S’instal·laran polsadors de campana i timbres, intèrfons i alarmes de la casa Simon o similars. 
Tots aquests elements es troben descrits al dossier d’instal·lacions adjunt. 
 
 

3.3 Control De Qualitat. 
 
En el document annex es troba la relació i definició dels controls que s'hauran de realitzar en 
l'execució de les obres, d'acord amb el Decret 375/88 de l'1 de desembre de 1988 (DOGC 
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 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
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NOTA: L'obra es realitzarà amb bons materials i seran rebutjats tots aquells que no reuneixin les 
condicions necessàries de qualitat i seguretat, es realitzarà d'acord amb els plànols aprovats per la 
propietat i la direcció facultativa, i tota modificació s'haurà de revisar.  
 
La direcció facultativa no es farà responsable dels defectes que puguin sorgir de no complir-se 
aquestes normes. 
 
Per l'execució de l'obra es tindran en compte totes les normes, reglaments, i instruccions que 
afectin aquest tipus de construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referències imatges; 
 

1. Imatges I 3.1, I 3.2 i I 3.3  - Extretes del plànol E-01 (carpeta 2.1 del CD) 
2. Imatge I 3.4 – Extretes del plànol E-05 (carpeta 2.1 del CD) 
3. Imatges I 3.6 i I 3.7  - Extretes del plànol A-01 (carpeta 2.3 del CD) 
4. Imatges I 3.8 i I 3.9 – Extretes del plànol IS-03 (carpeta 2.2.3 del CD) 
5. Imatge I 3.10 – Extretes del plànol IS-05 (carpeta 2.2.3 del CD) 
6. Imatge I 3.11 – Extretes del plànol IF-01 (carpeta 2.2.2 del CD) 
7. Imatge I 3.12 – Extretes del plànol IF-02 (carpeta 2.2.2 del CD) 
8. Imatge I 3.13 – Extretes del plànol IF-04 (carpeta 2.2.2 del CD) 
9. Imatge I 3.14 – Inclòs a la carpeta 2.2.2 del CD  
10. Imatge I 3.15 – Inclòs a la carpeta 2.2.1 del CD 
11. Imatge I 3.16 i I 3.17 – Extretes del plànol IE-01 (carpeta 2.2.1 del CD) 
12. Imatge I 3.18 – Extretes del plànol IES-01 (carpeta 2.2.2 del CD) 
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4 – FITXES DE JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA APLICABLE  
 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
Control de qualitat 
Seguretat en cas d’Incendi 
Protecció enfront al soroll (Reial  
Compliment de la norma NRE-AT-87 
Requisits Mínims d’habitabilitat 
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4.1 Justificació del DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
L’exigència d’una millora en la protecció del Medi i de la preservació de la Natura i del Paisatge, 
motiva que, en l’àmbit de la construcció, s’hagin de controlar els sobrants per mitjà d’una gestió 
adequada i, si és possible, de minimitzar la quantitat d’aquests sobrants que es llencen i fer que es 
puguin aprofitar de nou. 
 
Aquest document de justificació es redacta per acomplir en l’objecte del Decret la regulació de les 
operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es llencen. 
 
Es defineixen tres participants principals en el procés de producció i de gestió dels residus de 
construcció que, de fet, coincideixen amb els protagonistes del procés en tres moments diferents: 
la decisió d’efectuar una activitat que originarà residus, el fet material de produir-ne, i la seva 
gestió posterior. 
 
TIPUS D’OBRA: Un Habitatge Unifamiliar entre mitgeres. 
 
EMPLAÇAMENT: C/ de la Verge, nº 16. Chiprana – Caspe (Saragossa) 

 
 
EL PRODUCTOR DELS RESIDUS 
 
És el propietari de l’immoble o estructura que els origina. El productor és tota persona física o 
jurídica que produeix residus amb la seva activitat constructora, encara que no es faci un enderroc 
previ.  
 
Senyor/a:  --   
 
POSSEÏDOR DELS RESIDUS 
 
És el titular de l’empresa que efectua les operacions d’enderrocament i/o construcció, reforma, 
excavació o d’altres operacions generadores dels residus, o la persona física o jurídica que els té en 
possessió i que no té la condició de gestor de residus. 
 
Senyor/a:  --   
 
GESTOR DEL RESIDU 
 
És el titular de les instal·lacions en què s’efectuen les operacions de valoració dels residus i el titular 
de les instal·lacions en què s’efectua la disposició del rebuigs. 
La titularitat d’aquestes instal·lacions pot ser pública - els propis ajuntaments - o privada. 
 
Senyor/a:  --                                                                           Ajuntament: Chiprana (Saragossa). 

FITXES DE JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 

APLICABLE 
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AVALUACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Seguint els criteris del que estableix el Decret, en aquest projecte tècnic que s’adjunta 
corresponent a l’obra mencionada anteriorment, es fan constar els volums i les característiques 
dels residus que s’originaran, tot tenint en compte el seu origen. 
 
La composició dels residus de la construcció és variable, i els volums dels residus que es generen 
difícilment definibles en exactitud. A manca d’una informació més fiable es seguiran les dades 
aproximades de la Guia d’aplicació del Decret, en funció, en alguns casos, d’una avaluació 
estimativa, i en uns altres, de l’experiència real del tècnic redactor del projecte i/o per les dades per 
les que resulten de l’ amidament dels residus que s’originaran a l’obra, en funció del seu volum 
existent.  
 
Per l’avaluació dels volums es determinaran els valors dels volums aparents de residus per cada m2 
de sostre construït o de vial segons el cas. 
 
Descripció del sistema constructiu de l’obra o treballs a realitzar: 
 
Excavació de rases i pous per fonaments amb mitjans mecànics. 
Fonamentació a base de sabates i bigues centradores realitzades amb formigó armat. 
Forjats unidireccionals de biguetes de formigó pretesat, amb entrebigat de polietilè, rodons d’acer i 
reblert amb formigó. 
Tancaments exteriors amb totxo perforat “gero”. 
Tancaments interiors amb plaques de guix tipus PLADUR. 
Revestiments de cobertes inclinades amb teula àrab 
Revestiments de cobertes planes amb aïllament tèrmic, impermeabilitzant i entarimat de fusta. 
Revestiments amb arrebossat de morter en zones humides i guix en la resta. Alicatats de zones 
humides i pintat en la resta.  
Paviments de gres o entarimat de fusta a cobertes transitables.  
Revestiments exteriors a base de plaques prefabricades. 
 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
 
RESIDUS ORIGINATS PER LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Per a l’avaluació del volum dels residus que es generen en aquest treball s’exposen dues 
estimacions mitjanes: El volum relatiu de residus que provenen dels materials sobrers i de rebuig. 
És una part relativa del volum de cada una de les principals partides que intervenen en una obra 
d’edificació. Així, aquestes dades permeten de preveure el volum dels residus que s’originen en 
funció de les dades de l’amidament del projecte. 
 
EL VOLUM REAL I APARENT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
 
És el valor del volum per cada m2 de sostre construït en un edifici d’habitatges contemporani amb 
estructura de formigó. 

FITXES DE JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 
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RESIDUS PROCEDENTS DELS EMBALATGES 
 
És el volum aparent d’aquests residus per cada m2 de sostre construït en obres de nova planta.  
Son materials de baixa densitat (fusta, paper i cartró, plàstics diversos) tot i que el seu pes és baix 
comparat amb els residus resultants de l’execució material, tenen un volum significatiu. 
 
JUSTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 
 

AVALUACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

Sup. Construïda 
368,85m2 VOLUM DELS RESIDUS m3 PES DELS RESIDUS kg. 

MATERIAL m3 residu/m2 construït RESULTAT  m3 
kg residu/m2 construït RESULTAT kg. 

Obra de fàbrica 
Formigó 

Petris 
Altres 

0,0175 
0,0244 
0,0018 
0,0013 

 

15 
32 
2 
1 

 

Total 0,045 m3/m2 17,60 m3 50 Kg/m2 18.443 kg 
Q2.6. Residus de Construcció 

 

AVALUACIÓ DELS RESIDUS D’EMBALATGE 

Sup. Construïda 
368,85m2 

VOLUM DELS RESIDUS  m2 PES DELS RESIDUS   kg. 

MATERIAL m3 residu/m2 construït RESULTAT  m3 
kg residu/m2 construït RESULTAT kg. 

Fusta 
Plàstics 

Paper + cartró 
Metalls 

0,067 
0,008 
0,004 
0,001 

 

26,25 
5,6 
2,8 

0,35 

 

Total 0,08 m3/m2 29,50 m3 35 Kg/m2 12.909,8 kg 
Q2.7. Residus d’Embalatge 

 

AVALUACIÓ DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

 E X C A V A C I Ó R E B L I M E N T  

TERRENY 
MEDICIÓ 

PROJECTE m3 
Kg/m3 

residu 
RESULTAT 

Kg. 
MEDICIÓ 

PROJECTE m3 
Kg/m3 

residu 
RESULTAT 

Kg. 
Diferencia 

Grava i sorra 
compacte 

Grava i sorra 
solta 

Argiles 
Terra vegetal 

Terraplè 
Pedraplè 

 2000 
 

1700 
 

2100 
-- 
-- 
-- 

  -- 
 

-- 
 

-- 
1700 
1700 
1800 

  

Total 31,30 m3 2100 65.730 Kg 65,95 m3 1700 112.115 Kg 46.385 Kg 
Q2.8. Residus d’Excavació 
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4.2  Justificació De Compliment Del Decret 375/88. Control De Qualitat. 
 
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament 
del projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el 
DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989. 
 
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 
controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas 
tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir 
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots 
o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris 
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 
 
L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al 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'hauran d'especificar els components de l'obra que cal 
controlar, les classes d'assaigs, 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 dels assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a 
satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 
el termini màxim establert des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
demés persones contractades a l'efecte. 
 
El retard en la realització de les obre 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 dels 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, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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FORMIGÓ DE CENTRAL 
 
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les 
característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.  
És a dir: 
 

Destinació del formigó (EHE):    LLOSA FONAMENTACIO FORJATS I BIGUES MURS PANTALLA 

Designació (EHE): HA-25/P/40/IIa HA-25/B/20/IIa HA-25/B/20/IIa 

Relació aigua-ciment (EHE) 0,60 0,60 0,60 

Contingut mínim de ciment (Kg/m3) 275 Kg/m
3
 275 Kg/m

3
 275 Kg/m

3
 

Coeficient de minoració adoptat en el 
càlcul (EHE): 

1,5 1,5 1,5 

Control estadístic de la qualitat 
(EHE): 

A DEFINIR PER L’ARQUITECTE TÈCNIC 

Criteri de divisió de lots: (EHE i decret 
375/88 a definir per l'aparellador o 
arquitecte tècnic) 

A DEFINIR PER L’ARQUITECTE TÈCNIC 

 

En el 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, el qual contindrà totes les dades indicades en l'article 69.2.9.1 de 
la EHE. 

- Las fulles de subministrament estaran en tot moment a disposició de la direcció de l’obra. 
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi 

el subministrador(88.4 EHE). 
 
Operatius:  
 

- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 
83 de la EHE. 

- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la 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 la possible realització de posteriors 
comprovacions. 
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- Es comprovarà la documentació del nivell d’homologació sol·licitada, així com la vigència de 
la homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de qualitat o control de 
producció no serà necessari realitzar el control de recepció en obra dels components del 
formigó. 

- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE.  
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell 

oficialment homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs previs. 
 
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 les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats 
en els articles 84 EHE. 
 

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84) 
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84) 

 
En el 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: 
 

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1) 
- Densitat (UNE 83317:91) 

 
 
RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 

L’acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s’especifica en la memòria, 
plec de condicions, pressupost i plans. És a dir: 
 

Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3) B-500 S B-500 S 

Diàmetres (EHE art 31.1): 6 8 10 12 16 20 10 

Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1) SEGELL AENOR 

Coeficient de minoració adoptat en el 
càlcul  

1,15 1,15 

Control estadístic de la qualitat de 
l’acer: (EHE,art 90) 

CONTROL NORMAL 

Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 i 
Decret 375/88 Generalitat de 
Catalunya o a definir per 
l'aparellador o arquitecte tècnic) 

A DEFINIR PER L’APARELLADOR 
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En el 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 a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l'albarà i allò especificat en el projecte. 

- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d’adherència i 
per cada partida els resultats dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica 
(art. 31.2 i 31.5.2 EHE). 

- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objectiu de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant i 
designació), segons s´ indica en l’article 31.1,EHE. 

- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es sol·licitaran els 
comprovants que acrediten la seva vigència. 
 

Operatius:  
 

- Es comprovarà per a cada partida les marques d’identificació de l’acer,(UNE 36068:94) en 
barres corrugades i etiqueta d’identificació (UNE 36092-1:96) en malles electrosoldades, 
segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE). 

- Es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de  verificar que la 
secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.2 de la EHE. 

- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu 
de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades 
obligatòriament en el certificat d’adherència, segons s´indica en l’article 31.2,EHE. 

- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb 
l’objectiu de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant i designació) , 
segons síndica en l'article 31.2 de la EHE. 

- Es realitzarà la presa mostres necessària per la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

 
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, 
atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE: 
 

- Adherència per flexió (EHE art 90,5)   
- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (EHE 90.5) 
- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5) 
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- Doblegat-desdoblegat. 
- Doblegat ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5)   
- Característiques geomètriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5) 
- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5) 

 
SOSTRES PREFABRICATS. SISTEMES 
 
El sistema de sostre que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que 
s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable del control 
establirà el nombre, forma i freqüència necessàries per realitzar els control següents: 
 
CONTROL EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l'albarà i allò especificat en el projecte. 

- Es comprovarà, per a cada tipus de sistema, l'autorització d'ús, segons s'indica a l'article 1.3 
de l'EF-96. 

- Es sol·licitarà, per a cada tipus de sistema, el document de garantia del fabricant, segons 
s'indica en l'article 9.1. de l'EF-96. Aquest document pot ser substituït por un distintiu de 
qualitat reconegut per el Ministeri de Foment o per l'Administració competent d'un 
membre de La Unió Europea o que formi part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
(Art 9.1 EF-96). 

- Aquesta garantia estarà a disposició de la direcció facultativa durant tota la durada de 
l'obra. (Art 9.1 i 10.2 EF-96). 

 
Operatius: 
 

- Es comprovarà el gravat del codi d'identificació de cada tipus de bigueta o llosa alveolar 
(fabricant, model i tipus)  (EFHE). 

Tipus (biguetes armades, lloses...) 
Art. 1.2 EF-96 

Biguetes prefabricades de formigó pretensat 

Cantell total (cm). Art. 6.3.6.3 EF-96 30 

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

5 

Designació formigó "In situ". EHE art 
39.2 

HA-25/B/20/IIa 

Designació de l'acer com a armadura 
passiva. EHE taula 31.2a i 31.3 i 4.2, 
4.3 i 4.4 EF-96) 

B-500 S 

Coeficient de majoració de càrregues 
adoptat al càlcul. Art 12 EHE i 6.1 EF-
96 

1,6 

Distintiu de qualitat. Art. 1.3 EF-96 SEGELL AENOR 
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- Es verificarà geomètricament les característiques reflectides en l'autorització d'ús de cada 
bigueta (EFHE). 

- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat per a la seva utilització 
conjunta (EFHE). 

 
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: 
 

- Armadures passives (Veure fitxa de l'acer) 
- Formigó (Veure fitxa del formigó) 
- Resistència a flexió de peces d'entrebigat (EFHE) 
- Resistència al foc de les peces d'entrebigat (EFHE) 
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4.3.  Justificació del Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi (Reial Decret 
314/2006). 
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4.4  Justificació del Codi Tècnic de l’Edificació DB HR de Protecció enfront al soroll (Reial Decret 
314/2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXES DE JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 



Projecte Executiu d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres  
Andreu Borderia Rabassa  

P à g i n a  | 52 

 

 
 
 
 
4.5.  Justificació De Compliment Del Decret 259/2003 Sobre Requisits Mínims D’habitabilitat 
(exemple)  
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Sent conscient que no he realitzat un projecte innovador amb alternatives atrevides ni amb estudis 

específics, puc dir que he assolit amb escreix els meus objectius fixat des d’un bon inici. 

He dut a terme totes les fases d’un projecte executiu, des del projecte bàsic fins al càlcul de 

pressupostos, passant per l’estudi d’estructures i instal·lacions, tot investigant, descobrint i 

manipulant un bon grapat de programes informàtics específics que m’han permès desenvolupar 

cadascun dels apartats treballats durant el projecte. 

Programes com el CYPE Enginyers, Autocad, el TCQ 2000 o Presto són les eines principals amb les 

quals he pogut desenvolupar tot el projecte, aprenent a entendre el seu funcionament per després 

aplicar-ho i crear el meu propi treball.  

El CYPE Enginyers ha sigut la eina per excel·lència i a la que més temps he hagut de dedicar, degut a 

la seva complexitat. Aquesta aplicació m’ha permès calcular i dimensionar tot el sistema estructural 

de la vivenda. Al ser un programa molt complet, on s’abarquen la gran majoria de càlculs d’una 

vivenda, com ara instal·lacions o bé predimensionats de pressupostos, he pogut crear la meva 

pròpia memòria de qualitat. 

A partir d’aquesta memòria, creada només amb format BC3, he hagut de adquirir coneixements 

elementals per utilitzar el Presto com a eina de pont, poder visualitzar la memòria de qualitat i 

començar a treballar, a partir d’aquí, amb el TCQ 2000, amb el qual he desenvolupat el Pressupost 

d’execució per contracte (PEC) on he inclòs el pressupost d’execució material, el estudi de 

seguretat i salut i el control de qualitat.   

La següent eina de treball, i la única que té lligams directes amb la resta de les aplicacions 

emprades, és el AUTOCAD, on he hagut de plasmar tots els càlculs, dimensions, distribucions i 

instal·lacions calculades anteriorment, això com per la creació dels amidaments.  

No sent poc, la realització d’aquest projecte m’ha permès afrontar-me cara a cara amb tots els 

àmbits de la professió: instal·lacions, pressupostos, amidaments, estructures, i d’altres no tan lligats 

com ara el disseny i la distribució arquitectònica, m’han obert tot un món de possibilitats que em 

permetran desenvolupar els treballs d’execució d’obra amb la seguretat d’haver tingut un 

coneixement prou ampli de tots conceptes que conformen una obra, i poder defensar-m’hi davant 

dels problemes que posteriorment segur que sorgiran. 
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Majoritàriament pàgines consultades per Internet relacionades amb el món de l’arquitectura i la 
construcció i col·legis professionals, això com webs oficials d’empreses dedicades als diferents 
àmbits de la construcció. 
 
Normatives i llibres consultats: 
 
Varis Autors, Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 
Varis Autors, Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación, RD Llei 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Llei 10/2005 (BOE 
15/06/2005) 
 
Varis Autors, Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 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  
 
Varis Autors, Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, D 462/71 
(BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Varis Autors, Normativa bàsica de l’Edificació (NBE-CA-88) condiciones acústicas en los edificios, O 
29/9/88 BOE: 8/10/88 
 
Varis Autors, Normativa de construcció sismoresistent: per general i edificació (NCSE-02), RD 
997/2002 del 27 de setembre  
 
Varis Autors, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) RD 1942/1993 
del 5 de novembre. 
 
Varis Autors, Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC), RD 842/2002 del 2 d’agost. 
 
Varis Autors, Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula 

d’habitabilitat, D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 
Varis Autors, Instrucción española de hormigón estructural (EHE-08), RD 1247/2008 del 18 de juliol 
 
Varis Autors, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizado con elementos prefabricados (EFHE), RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
 

Real Decrets: 
 
RD Llei del 27 de febrer sobre infraestructures comuns als edificis per l’accés als serveis de 
telecomunicacions (BOE51: 28/2/1988 
 
RD 1314/1997, del 1 d’agost pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la directiva del 
parlament Europeu i del Consell 95/16 CE, sobre ascensors 
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7.1 Criteris de Sostenibilitat 
 

7.1.1 Paràmetres de Sostenibilitat en fase de projecte 
 
En fase de  projecte s’han tingut en compte uns paràmetres de sostenibilitat:  
 
 
Triar materials duradors, reutilitzables i sense components tòxics. 
 
És important triar materials amb major durabilitat i menor manteniment. Materials simples d’un 
únic component, de fàcil col·locació i desmuntatge. Qualitat i color dels materials per a l’acabat per 
una major lluminositat i salubritat en ambients interiors. Materials amb propietats tèrmiques i 
acústiques adients. 
Evitar materials totalment tòxics, com alguns productes per al tractament de la fusta, alguns 
plàstics, algunes fibres minerals i s’haurien d’evitar els materials amb algun component perjudicial 
pel medi ambient, com clorurocarbons CFC o hidroclorofluorcarbons 
Utilitzar pintures i vernissos de components naturals. 
 
Incorporar energies renovables.  
 
S’ha previst una instal·lació d’aprofitament d’energia solar a través de plaques per la producció 
d’aigua calenta sanitària. 
 
Incorporar aïllaments tèrmics d’acord amb el clima i per aconseguir la màxima eficiència energètica.  
 
Hem tingut en compte el tipus de clima, és a dir, les condicions atmosfèriques que caracteritzen la 
regió. Amb aquestes s’han escollit les característiques de l’aïllament tèrmic. 
S’han evitat ponts tèrmics en caixes de persiana i voltants de pilars mitjançant la incorporació 
d’aïllant tèrmic. 
 
Incorporar aïllaments acústics adequats a les emissions externes i a les emissions interiors. 
 
Els materials que s’han utilitzat compleixen amb els requisits mínims de dBA. 
 
Posar instal·lacions que permetin una alta eficiència energètica.  
 
Pel que fa al disseny de la instal·lació d’aire condicionat s’ha utilitzat un sistema centralitzat de 
forma que hi hagi una temperatura homogènia a les estances climatitzades.  
S’ha previst la utilització de mecanismes d’estalvi d’aigua (airejadors, wàter de doble descàrrega,..). 
 
Preveure la facilitat de la separació selectiva dels residus domèstics. 
 
A la cuina es col·locaran els armaris pertinents per la ubicació de cubells d’escombraries  
aptes per la separació de residus. 
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7.1.2 Paràmetres de Sostenibilitat en fase d’execució 

 
Perquè quedi present en aquest projecte també donarem uns paràmetres a seguir durant 
l’execució de l’obra. 
 
Controlar la gestió i l’abocament dels residus. 
 
S’habilitarà una zona per la ubicació de contenidors de residus que periòdicament seran recollits 
per camions fins a l’abocador més proper. S’evitarà acumular residus en una zona diferent a l’ 
esmentada. 
 
Fer la separació selectiva de residus a l’obra.  
 
Es col·locaran diferents abocadors per a cada tipus de deixalla. 
 
Evitar emissions de pols. 
 
Es regaran les zones on pugui haver producció de pols. 
 
Evitar la contaminació de l’aigua amb els materials de construcció. 
 
Això s’aconseguirà mitjançant una adequada gestió i ordre de la obra i residus. 
 

7.1.3 Paràmetres de Sostenibilitat durant l’ús de l’edifici 
 
A continuació es donen uns consells a seguir durant la utilització de l’edifici. 
 
Conèixer les instruccions d’ús i servir-se de l’edifici correctament. 
 
Seguir les instruccions donades pel llibre de l’edifici i els diversos manuals referents a les 
instal·lacions.  
 
Emprendre les tasques de manteniment previstes per aconseguir una vida útil el més llarga 
possible. 
 
Tenir en compte les revisions periòdiques que marca el llibre de l’edifici. 
 
Utilitzar la regulació tèrmica, la ventilació i la il·luminació naturals. 
 
Aprofitar la llum solar el màxim d’hores possible per contribuir a l’estalvi energètic.  
Fer un bon ús dels termòstats reduint el consum d’aire condicionat quan la vivenda estigui buida i 
durant les hores nocturnes. 
Els usuaris s’hauran de preocupar de fer la correcta ventilació mitjançant l’obertura de finestres. 
 
Usar bombetes de baix consum i electrodomèstics eficients i sense CFC. 
 
A part de contribuir amb el medi ambient, molts d’aquests sistemes permeten un estalvi econòmic 
considerable. 
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Estalviar aigua. 
 
Dutxar-se en lloc de banyar-se, evitar deixar aixetes obertes quan no s’utilitzen, aprofitar al màxim 
la capacitat de càrrega dels diferents electrodomèstics com rentadores i rentavaixelles, etc. 
 
Fer separació selectiva de les escombraries. 
 
Fer ús dels serveis municipals de separació d’ escombraries.  
 

7.1.4 Paràmetres de Sostenibilitat durant la demolició 
 
I finalment, en el cas que arribés el moment de la demolició. 
 

- Rehabilitar sempre que sigui possible. 
- Utilitzar les tècniques de desconstrucció. 
- Reutilitzar tot el material possible. 
- Reciclar tot el material no reutilitzable. 
- Fer la separació selectiva de materials. 
- Evitar la contaminació de pols i sorolls. 
- Evitar la contaminació de les aigües. 
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8– DOCUMENTACIÓ GRÀFICA   
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DISTRIBUCIÓ PLANTA BAIXA 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUCIÓ PRIMERA PLANTA 
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DISTRIBUCIÓ SEGONA PLANTA 

 
 
 

DISTRIBUCIÓ  PLANTA SOTA COBERTA 
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FAÇANA PRINCIPAL 
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