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2. PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

2.1. PLEC DE CONDICIONS GENERAL

ENDERROCAMENT:

SUBSTITUCIÓ DE LES BIGUES DE FUSTA

No es treballarà amb pluja, neu o vent superior a 60 km/h.
Se seguirà l’ordre de treballs previstos en la DT.
El contractista elaborarà un programa de treball que haurà de ser sotmès a l’aprovació de la DF
abans d’iniciar les obres, on s’especificarà, com a mínim:
- Mètode de demolició i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase i fitacions necessàries
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’hagin de conservar
- Manteniment i substitució provisional de serveis afectats
- Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes de la demolició
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
Es demolirà en general, en orde invers a què es va seguir per a la seva construcció.
Es demolirà de dalt cap avall, per capes horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), es demoliran abans que els
elements resistents a què estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L’element a derrocar no estarà sotmès a l’acció d’elements estructurals que li transmeten
càrregues.
Es verificarà en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part a derrocar no tindrà instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
Es protegiran els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres quedarà convenientment senyalitzada.
S’assenyalaran els elements que hagin de conservar-se intactes segons s’indica en la DT o, si no
n’hi ha, per la DF.
L’execució dels treballs no produirà danys, molèsties o perjudiqui a les construccions, béns o
persones pròximes i de l’entorn.
S’evitarà la formació de pols, per la qual cosa s’hauran de regar les parts que s’hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l’operari treballa sobre l’element, si la seva amplària és > 35 cm i
la seva altura és <= 2 m.
A l'acabar la jornada no es deixaran trams d'obra amb perill d’inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l’element, és necessari apuntalar-ho i protegir-ho per a
evitar el seu afonament.
No es deixaran elements en volada sense apuntalar.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan el derrocament pugui afectar les
construccions veïnes, se suspendran les obres i s’avisarà a la DF.
Les runes s’abocaran en l'interior del recinte i s’evitarà que es produeixin pressions perilloses sobre
l’estructura per acumulació de material.
L’operació de càrrega de runes es farà amb les precaucions necessàries, per a aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S’eliminaran els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runes.
Es complirà la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d’emmagatzemament i transport de productes de construcció.

DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS
DEFINICIÓ:
Substitució de bigueta de fusta amb derrocament de l’entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova,
amb morter sense retracció, restitució d’entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre d’arreplegat i transferència.
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Apuntalament dels elements que facin falta
- Derrocament dels elements d’entrebigat fins a deixar neta la bigueta
- Replantejament i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la bigueta
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
- Reconstrucció de l’entrebigat
- Farcit de la part superior amb una capa de formigó
CONDICIONS GENERALS:
La peça estarà col·locada en la posició indicada, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça estarà correctament aplomada i anivellada.
El tipus d’unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats en la DT Si no n’hi ha s’ha de
verificar que són capaços de resistir sense deformacions els esforços a què estaran sotmesos.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diversos elements de la peça, les seves dimensions,
tipus de fusta, escairades i elements d’unió, es correspondran amb les indicacions de la DT.
Cada element tindrà les marques d’identificació suficients per a definir la seva posició en l’obra.
Els suports de bigues es faran sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes estaran separats dels paraments, per a evitar podriments.
Toleràncies d’execució:
- Longitud de l’element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- De 6 a 10 m: ± 5 mm
- De 10 a 15 m: ± 6 mm
- Aplomat:
- Bigues (D=canto): <= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15mm
Entre les bigues hi haurà el material especificat en la DT, revoltó fet in situ de peces ceràmiques o
semblant. Tindrà la secció indicada en la DT.
L’entrebigat serà estable i resistent a les càrregues a què estarà sotmès.
La part superior del sostre estarà coberta per una capa de formigó, que complirà el plec de condicions
dels formigons per a sostres.

COL·LOCACIÓ DE LA BIGA:
La DF aprovarà els plans de taller abans d’iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant
els treballs l’aprovarà la DF, i es reflectirà posteriorment en els plans de taller.
Si durant el transport el material ha patit desperfectes que no puguin ser corregits o es prevegi que
després d’arreglar-los afectarà el seu treball estructural, la peça serà substituïda.
La secció de l’element no quedarà disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
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No es començaran les unions de muntatge fins que no s’hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideixi exactament amb la posició definitiva.
No es forçaran les peces per a fer les unions.
Els elements provisionals de fixació que per a l’armat i el muntatge se solden a les barres de l’estructura,
es desprendran amb bufador sense afectar les barres. Està prohibit desprendre-les a colps.
Les parts que hagin de quedar d’accés difícil després del seu muntatge, però sense estar en contacte,
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l’acceptació de la DF i
abans del muntatge.
La preparació de les unions que es realitzen en obra es faran en taller.
FORMIGONAT:
L’abocament del formigó es realitzarà sense produir danys als elements existents.
Si la superfície sobre la qual es formigonarà ha patit gelada, s’eliminarà prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l’abocament serà superior als 0°C.
El formigó es posarà en obra abans d’iniciar el forjat. La seva temperatura serà >= 5°C.
La temperatura per a formigonar estarà entre 5°C i 40°C. El formigonat se suspendrà quan es preveu que
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat
requereix precaucions explícites i l’autorització de la DF En aquest cas, es faran provetes amb les
mateixes condicions de l’obra, per a poder verificar la resistència realment aconseguida.
No es formigonarà sense la conformitat de la DF, una vegada s’hagi revisat la posició de les armadures
(si es dona el cas) i la resta d’elements ja col·locats.
Si l’abocament del formigó s’efectua amb bomba, la DF aprovarà la instal·lació de bombament
prèviament al formigonat.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins al formigonat a menys que la DF ho
crea convenient per aplicació de mitjans que retarden el forjat.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L’abocament es realitzarà des d’una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L’abocament serà lent per a evitar la segregació i el llavat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l’aire no quedi atrapat i assenteix el formigó.
Al mateix temps es vibrarà enèrgicament.
El formigonat se suspendrà en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en
la forma que es proposa, serà aprovada per la DF.
En cap cas es detindrà el formigonat si no s’ha arribat a una junta adequada.
Les juntes de formigonat seran aprovades per la DF abans de el formigonat de la junta.
Al tornar a iniciar el formigonat de la junta es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids el
descobert i la junta neta. Per a fer-ho no s’utilitzaran productes corrosius.
Abans de formigonar-la junta s’humitejarà.
Quan la interrupció hagi sigut superior a 48 h es recobrirà la junta amb resina epoxi.
La compactació es realitzarà per vibrat. La grossària màxima de la capa dependrà del vibrador utilitzat.
Es vibrarà fins a aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
Es vibrarà més intensament en les zones d’alta densitat d’armadures, en els cantons i en els paraments.
Una vegada ompli l’element no es corregirà el seu aploma, ni la seva anivellació.
Durant el forjat i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, es mantindran humides les
superfícies del formigó. Aquest procés serà com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l’element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant el forjat s’evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissura de l’element.
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ENDERROC DE LA COBERTA
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Enderroc, arrancat o desmuntatge d’elements de coberts o terrats, o de la coberta sencera, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió, o arreplega per a posterior utilització.
El derrocament i l’arrenca’t, pressuposen que el material resultant no tenen cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i serà
netejat, classificat, identificat amb marques que son recognoscibles amb posterioritat, i, si és
necessari, amb croquis de la seva posició original.
S’han considerat les següents unitats d'obra:
- Derrocament complet de coberta plana, inclosos escopidors, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runes sobre camió o contenidor
- Arrancat de paviments de taulell ceràmic o de gres de dos capes com a màxim, col·locades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor.
- Retirada de grava i geotèxtil mitjans manuals i arreplega per a posterior aprofitament
- Arrancat de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i arreplega per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de llosa de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, arreplega de
material i càrrega de runes sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i arreplega per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runes
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i arreplega per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d’acer conformada amb mitjans manuals,
arreplega de material per al seu reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runes sobre camió o
contenidor
- Derrocament d’estructura de llistons de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclús picat
d’elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runes
- Arrancat d’escopidors de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió o
contenidor
- Derrocament de ràfecs de coberta, amb mitjans manuals, arreplega de material per al seu
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
ENDERROCAMENT O ARRANCAT:
Els materials quedaran prou trossejats i apilats per a facilitar la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposa i de les condicions de transport.
Una vegada acabats els treballs, la base quedarà neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material estarà classificat i identificada la seva situació original.
El material estarà emmagatzemat en condicions adequades, a fi que no s’espatlli.

UNITAT I CRITERIS DE MESURA

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

M de llarg de bigueta substituïda d’acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

No es treballarà amb pluja, neu o vent superior a 60 km/h.
Se seguirà l’ordre de treballs previstos en la DT.
Es demolirà en general, en orde invers a què es va seguir per a la construcció.
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Es demolirà de dalt a davall, per tandes horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), es demoliran abans que els
elements resistents a què estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L’element a demolir no estarà sotmès a l’acció d’elements estructurals que li transmeten càrregues.
Si és necessari, es col·locaran cimbres o apuntalaments, a fi de desmuntar els elements estructurals
sense que es produeixin afonaments.
Es verificarà en tot moment l’estabilitat dels elements que no es derroquen.
La part a derrocar no tindrà instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
Es protegiran els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres quedarà convenientment senyalitzada.
S’assenyalaran els elements que hagin de conservar-se intactes, segons indica la D. T. O, si no n’hi ha,
per la DF
Els treballs es faran de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S’evitarà la formació de pols, per la qual cosa es regaran les parts que s’hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l’operari treballa sobre l’element, si la seva amplària és > 35 cm i la
seva altura és <= 2 m.
A l’acabar la jornada no es deixaran trams d'obra amb perill d’inestabilitat.
Si es preveuen desplaçament laterals de l’element, és necessari apuntalar-ho i protegir-ho a fi d’evitar el
seu afonament.
No es deixaran elements en volada sense apuntalar.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan el derrocament pugui afectar les
construccions veïnes, se suspendran les obres i s’avisarà a la D. F.
Les runes s’abocaran cap a d’interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l’estructura per acumulació de material.
L’operació de càrrega de runes es faran amb les precaucions necessàries, a fi d’aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S’eliminaran els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runes.

Projecte de reforma i canvi d’ús de la Masia Can Bruta de Santa Coloma de Cervelló

- Sumar estos factors i assignar el grau de dificultat amb el criteri següent:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat davall
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Derrocaments:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l’element amb els mitjans adequats
- Tall d’armadures i elements metàl·lics
- Trossejat i apilat de les runes
- Càrrega dels runes sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cimbres i apuntalaments si és necessari
- Neteja de les peces i càrrega per al transport en el lloc d’arreplegar
- Càrrega de les runes sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició quedaran prou trossejats i apilats per a facilitar la càrrega en funció dels
mitjans de què es disposa i de les condicions de transport.
Els materials quedaran apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a què es destinen (transport a
abocador, reutilització, eliminació en l’obra, etc.).
DESMUNTATGE:

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El material quedarà classificat i identificada la seva situació original.
El material quedarà emmagatzemat en condicions adequades a fi que no pateixi deterioraments.
Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus quedaran separats entre si i del terreny per
elements de fusta.
Les estructures de fusta quedaran protegides de la pluja, el sol i la humitat. Quedaran separades
del terreny.

DEFINICIÓ:

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Derrocament o desmuntatge d’elements estructurals, amb mitjans manuals i mecànics, amb càrrega
manual o mecànica sobre camió.
El derrocament implica que el material resultant no té cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge implica que una part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, per la qual cosa
es procedirà a la seva neteja, classificació, identificació amb marques recognoscibles i perdurables i es
farà un croquis de la seva posició original.
S’han considerat els tipus següents:
- Mamposteria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
Determinació del grau de dificultat d’intervenció en les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els aspectes següents:
- Degradació de l’element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d’accés a l’element a tractar

No es treballarà amb pluja, neu o vent superior a 60 km/h.
Se seguirà l’ordre de treballs previstos en la DT.
El contractista elaborarà un programa de treball que haurà de ser sotmès a l’aprovació de la DF
abans d’iniciar les obres, on s’especificarà, com a mínim:
- Mètode de demolició i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase i fitacions necessàries
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que hagin de conservar-se
- Manteniment i substitució provisional de serveis afectats
- Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes de la demolició
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
Es demolirà en general, en orde invers a què es va seguir per a la seva construcció.
Es demolirà de dalt cap avall, per capes horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), es demoliran abans que els
elements resistents a què estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L’element a derrocar no estarà sotmès a l’acció d’elements estructurals que li transmeten
càrregues.
Es verificarà en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.

ENDERROCAMENT DEL MUR DE MAMPOSTERIA
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La part a derrocar no tindrà instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
Es protegiran els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres quedarà convenientment senyalitzada.
S’assenyalaran els elements que hagin de conservar-se intactes segons s’indica en la DT o, si no n’hi ha,
per la DF.
L’execució dels treballs no produirà danys, molèsties a les construccions, béns o persones pròximes i de
l’entorn.
S’evitarà la formació de pols, per la qual cosa s’hauran de regar les parts que s’hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l’operari treballa sobre l’element, si la seva amplària és > 35 cm i la
seva altura és <= 2 m.
A l’acabarà la jornada no es deixaran trams d'obra amb perill d’inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l’element, és necessari apuntalar-ho i protegir-ho per a evitar el
seu afonament.
No es deixaran elements en volada sense apuntalar.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan el derrocament pugui afectar les
construccions veïnes, se suspendran les obres i s’avisarà a la DF.
Les runes s’abocaran en d’interior del recinte i s’evitarà que es produeixin pressions perilloses sobre
l’estructura per acumulació de material.
L’operació de càrrega de runes es farà amb les precaucions necessàries, per a aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S’eliminaran els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runes.
Es complirà la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzemament i
transport de productes de construcció.
UNITAT I CRITERIS DE MESURA
DERROCAMENT D’EDIFICACIONS:
M3 de volum realment derrocat, mesurat com a diferència entre els perfils alçats abans de començar el
derrocament i els alçats al finalitzar el derrocament, aprovats per la DF.
DERROCAMENT O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, RAJOLA, FORMIGÓ O
FOSA, DERROCAMENT DE MURS O FARCIT DE VOLTES, DESMUNTATGE DE MURS, ARCS,
LLINDA DE PEDRA I DE CARREUS ORNAMENTALS:
M3 de volum realment executat mesurat segons les indicacions de la DT.
DERROCAMENT O DESMUNTATGE D’ELEMENTS LINEALS DE FUSTA, LLINDA DE CERÀMICA,
DESMUNTATGE D’ELEMENT LINEAL AMB MOTLURA DE PEDRA O D’ARC NERVAT DE PEDRA:
M de longitud realment executat mesurat segons les indicacions de la DT.
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ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Derrocament de parets interiors, de tancaments i barandats, amb mitjans manuals i càrrega manual
i mecànica sobre camió o contenidor.
S’han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de grossària
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Derrocament de l’element amb els mitjans adequats
- Trossejat i apilat de les runes
- Càrrega dels runes sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L’edifici quedarà tancat per una tanca d’altura superior a 2 m, situada a una distància de l’edifici i
del bastida superior a 1,5 ni convenientment senyalitzada.
Es col·locaran proteccions com a xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la fatxada una distància de 2 m com a mínim.
En el cas que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual
contra incendis.
Si durant el derrocament es detecten clavilles en les edificacions veïnes, es col·locaran testimonis
per a observar els possibles efectes del derrocament i efectuar el seu apuntalament en cas
necessari.
Els materials quedaran prou trossejats i apilats a fi de facilitar la seva càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposa i de les condicions de transport.
Una vegada acabats els treballs, la base quedarà neta de restes de material.
A l’acabarà el derrocament es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar en peu i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin sorgit.
Mentre es dugui a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, els bastides i les tanques.
Quan s’aprecia alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà
immediatament a la D. F.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

DERROCAMENT O DESMUNTATGE DE MUR D’ENTRAMAT DE MAMPOSTERIA I FUSTA, FORJAT,
VOLTA, DERROCAMENT DEL FARCIT DE L’ENTREBIGAT, LLOSA EN VOLADA, ESCALA,
DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, TRACERIES O ARCS I OBERTURA DE FINESTRES
TAPIADES.
M2 de superfície realment executada, mesura segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE CINTRA:
M2 de superfície determinada pel perímetre de la cintra.

CONDICIONS GENERALS:
No es treballarà amb pluja, neu o vent superior a 60 km/h.
Se seguirà l’ordre de treballs previstos en la DT.
Es demolirà en general, en orde invers a què es va seguir per a la seva construcció.
Les runes s’abocaran en d’interior del recinte i s’evitarà que es produeixin pressions perilloses
sobre l’estructura per acumulació de material.
No es dipositaran runes damunt dels bastides.
No s’acumularan runes en tanques, murs i suports propis que hagin de mantindre's en peu o
edificacions i elements aliens al derrocament.
No s’acumularan runes amb un pes superior als 100 kg/m2 sobre forjats, encara que estiguin en
bon estat.
Al finalitzar la jornada, no quedaran elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes puguin provocar el seu afonament.
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Es protegiran de la pluja, per mitjà de lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l’aigua.
La part a derrocar no tindrà instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
Es protegiran els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs es faran de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan el derrocament pugui afectar les
construccions veïnes, se suspendran les obres i s’avisarà a la DF.
S’evitarà la formació de pols, per la qual cosa s’hauran de regar les parts que s’hagin de demolir i
carregar.
L’operació de càrrega de runes es farà amb les precaucions necessàries, per a aconseguir les condicions
de seguretat suficients.
S’eliminaran els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runes.
Es trossejaran les runes per a facilitar la càrrega amb mitjans manuals.
BARANDATS I MURETS:
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EXECUCIÓ DE TREBALLS A CÀRREC DE LA FIANÇA
Si el contractista es nega a executar pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra en les
condicions contractades, l’arquitecte director ha de proposar a l’administració l’execució subsidiària
d’aquestes, i es pot confiscar la fiança dipositada, sense perjuí que s’inicien altres accions si
l’importa de la fiança no resulta suficient per cobrir l’importa dels despeses que s’hagin efectuat en
les unitats d’obra que no estiguin en condicions de ser rebuts.
DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA EN GENERAL
La fiança s’ha de tornar al contractista quan s’hagi firmat l’acta de recepció definitiva de l’obra,
d’acord amb el procediment establert legalment per a aquest acte. L’administració pot exigir que el
contractista li acredita la liquidació o el saldo dels seus deutes per l’execució de l’obra, com per
exemple salaris, subministraments, subcontractes...

Es derrocaran de dalt a davall, en cada planta, abans de derrocar el forjat superior.
Si el forjat superior haguera cedit, no es llevaran els barandats sense apuntalar prèviament el forjat.
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS DE RECEPCIONS PARCIALS
UNITAT I CRITERIS DE MESURA
DEMOLICIÓ D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISIÓ:
M2 de superfície mesura segons les especificacions de la DT.

Sempre que el Contracte d’obres ho estableixi, el contractista té dret, amb el vistiplau de l’arquitecte
director, a la devolució de la part proporcional de la fiança.

CONDICIONS ECONÒMIQUES: ELS PREUS
DEMOLICIÓ PUNTUAL:
Unitat mesura segons especificacions de la DT.

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS

CONDICIONS ECONÒMIQUES: PRINCIPI GENERAL

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, els despeses generals i el benefici industrial. Es consideren costos indirectes:

A. Totes les persones que intervenen en el procés de construcció tenen dret de percebre puntualment les
quantitats meritades per la seva actuació correcta, d’acord amb les condicions contractuals establides.

a) La mà d’obra que intervingui directament en l’execució de la unitat d’obra, amb els plus i les
càrregues, i les assegurances socials.

CONDICIONS GENERALS: LES FIANCES

b) Els materials, amb els preus a peu d’obra, que queden integrats en la unitat d’obra corresponent
o bé que siguin necessaris per a la correcta execució d’esta.

FIANCES
El contractista ha de prestar fiança, de conformitat amb el que determina el Plec de condicions econòmic
administratives, constituint un depòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import equivalent
al 4 per 100 del preu total de la contracta.

c) Els equips i els sistemes tècnics de seguretat i higiene per prevenir accidents i malalties
professionals i per protegir-se.
d) Els despeses de personal, combustible, energia, etc., causats per l’ús o el funcionament de la
maquinària i les instal·lacions utilitzades en l’execució de les obres.

FIANÇA PROVISIONAL
Si l’obra és adjudicada per mitjà de subhasta o concurs públic, el depòsit provisional per poder participar
s’ha d’especificar dins de l’anunci d’esta. La quantitat fixada ha de ser, normalment, llevat que s’estipula
el contrari en el Plec de condicions particulars vigent en l’obra, d’un dos per cent (2 per 100) del total del
pressupost de la contracta. El contractista adjudicatari d’una obra o d’un servei d’esta ha de prestar, en el
lloc i el termini fixats a l’anunci de la subhasta o del concurs, o en el Plec de condicions particulars del
Projecte, la fiança que s’assenyala. Si no l'hagués, l’importa ha de ser del quatre per cent (4 per 100) de
la quantitat d’adjudicació de l’obra. Esta fiança es pot constituir de qualsevol de les formes especificades
en l’apartat anterior. El termini assenyalat en el paràgraf anterior, a excepció de condicions expresses
establides en el Plec de condicions particulars, no ha d’ultrapassar els trenta dies naturals comptats a
partir de la data de la notificació de l’adjudicació. Dins d’aquest termini, l’adjudicatari ha de presentar la
carta de pagament o el rebut que acredita la constitució de la fiança a què es refereix el paràgraf
mencionat. Si no es compleix aquest requisit, l’adjudicació es pot declarar nul·la i en aquest cas
l’adjudicatari perd el depòsit provisional que havia fet per participar en la subhasta.

e) Els despeses d’amortització i conservació de la maquinària, les instal·lacions, els sistemes i els
equips mencionats més amunt.
Es consideren costos indirectes:
Els despeses d’instal·lacions d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, etc.; les del personal tècnic i
administratiu adscrit exclusivament a l’obra, i els imprevistos. Tots estos despeses s’han de xifrar en
un percentatge dels costos directes.
Es consideren despeses generals:
Els despeses generals de l’empresa, els despeses financers, les càrregues fiscals i les taxes de
l’administració, legalment establides. S’han de calcular com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en les contractes d’obres de l’administració pública aquest percentatge
s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).
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Benefici industrial
El benefici industrial del contractista queda fixat en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d’execució material
S’ha de denominar preu d’execució material al resultat que s’obtingui de la suma dels conceptes
anteriors, llevat del benefici industrial i dels despeses generals.
Preu de la contracta
El preu de la contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses generals i el benefici
industrial. L'IVA gira al voltant d’esta suma, però no integra el preu.

PREUS DE LA CONTRACTA. IMPORT DE LA CONTRACTA
Si els treballs que s’han d’executar en un edifici o en una obra annexa es contracten a risc i ventura,
s’entén per preu de la contracta el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu d’execució material més
el tant per cent (%) sobre aquest preu en concepte de benefici industrial del contractista, despeses
generals i impost sobre el valor afegit (IVA).
PREUS CONTRADICTORIS
Es produeixen preus contradictoris només quan l’administració, per la via de l’arquitecte, decideix
d’introduir unitats o canvis de qualitat en alguna unitat prevista, o bé quan s’ha de fer front a alguna
circumstància imprevista. El contractista està obligat a executar els canvis. Si no hi ha acord, el preu ho
han de decidir
Contradictòriament l’arquitecte i el contractista abans de començar l’ejecció dels treballs, en el termini
que estableixi el Plec de condicions particulars. Si continua no havent-hi acord, s’ha de recórrer, en
primer lloc, al concepte més paregut dins del quadro de preus del projecte, i, en segon lloc, al banc de
preus d’ús més freqüent dins de la localitat. Tots els contradictoris s’han de referir sempre als preus
unitaris de la data del contracte. En qualsevol cas l’administració ha d’aprovar l’acta de preus
contradictoris segons l’acord al qual s’hagi arribat.
RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
Si, abans de la firma del contracte, el contractista no ha fet cap reclamació o observació oportuna, no pot
reclamar, davall cap pretext d’error o omissió, cap augment dels preus que estiguin fixats en el quadro
corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres (en referència a
facultatives).
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CONDICIONS ECONÒMIQUES: VALORACIÓ I ABONAMENT DE TREBALLS
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS
El contractista, en cada una de les èpoques o dates que es fixen en el contracte o en els Plecs de
condicions particulars que regeixin l’obra, ha d’elaborar una llista valorada de les obres executades
durant els terminis, segons el mesurament que ha realitzat l’aparellador.
L’obra executada pel contractista en les condicions establides s’ha de valorar aplicant al resultat del
mesurament general, cúbic, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat
d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cada una d’elles, i s’ha de tindre present, a
més, el que estableix aquest Plec general de condicions econòmiques respecte a millores o
substitucions de material i les obres accessòries i especials, etc.
L’aparellador ha de facilitar al contractista, que pot presenciar els mesuraments necessaris per fer
la llista mencionada, les dades corresponents de la llista valorada. S’ha d’adjuntar una nota de
remissió perquè en el termini de (10) dies a partir de la data de recepció de la dita data, el
contractista pugui examinar-los i tornar-los firmats amb el seu vistiplau, o fer, en cas contrari, les
observacions o reclamacions que considera oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la
recepció, l’arquitecte director ha d’acceptar o rebutjar les reclamacions del contractista, si les
haguera, i li ha de fer arribar la seva resolució. El contractista, en el segon cas, pot recórrer davant
de del 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 llista valorada indicada en el paràgraf, l’arquitecte director ha d’expedir la
certificació de les obres executades.
El material reunit a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del propietari es pot certificar, fins
al noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del
Projecte, i no són afectats del tant per cent de contracta.
Les certificacions s’han d’entregar a l’administració, dins del mes següent al període al qual es
refereixen, i tenen el caràcter de documents i entregues a compte, subjectes a les rectificacions i
variacions que es deriven de la liquidació final. Estes certificacions no signifiquen aprovació ni
recepció de les obres que comprenen.
Les llistes valorades han de contenir només l’obra executada en el termini al qual la valoració es
refereix. En el cas que l’arquitecte director ho exigirà, les certificacions s’han d’estendre a l’origen.
MILLORES D’OBRES EXECUTADES LLIUREMENT

El contractista no pot mai al·legar els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la
forma de mesurar les unitats executades. S’ha de regir pel que preveu, en primer lloc, el Plec general de
condicions tècniques i, en segon lloc, el Plec general de condicions particulars.

Quan el contractista, inclús amb l’autorització de l’arquitecte director, empre materials de preparació
més acurada o de mesures més grans que les assenyalades en el Projecte, o substitueixi una
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executa, amb dimensions més grans, qualsevol
part de l’obra o, en general, introduir-se, sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui
beneficiosa a juí de l’arquitecte director, només té dret, no obstant això, a l’abonament de què li
pugui correspondre en el cas que haguera construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.

REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA

Només hi ha revisió de preus en els casos previstos en el Plec de condicions econòmic administratives
que regeixen la contracta.

A part del que estableix el Plec de condicions particulars d’índole econòmica vigent en l’obra,
l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada es fa d’acord amb un dels procediments
corresponents següents:

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS

PROVISIÓ DE MATERIALS
El contractista té l’obligació de fer la provisió de materials o aparells que la propietat ordena per escrit.
Estos materials, quan hagin sigut abonats per l’administració, succeeixen propietat exclusiva. El
contractista és responsable de la el seu guarda i conservació.

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades per mitjà de partida
alçada han se ser abonades darrere de el amidament i l’aplicació previs del preu establert.
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b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra semblants, s’han d’establir preus contradictoris per a les
unitats amb partida alçada, deduïts dels contractats semblants.
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CONDICIONS ECONÒMIQUES: DIVERSOS
MILLORES I AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o semblants, la partida alçada s’ha d’abonar
íntegrament al contractista, llevat del cas que en el pressupost de l’obra consta que l’importa de dita
partida s’ha de justificar. En aquest cas, l’arquitecte director ha d’indicar al contractista, amb anterioritat a
la seva execució, el procediment que s’ha de seguir per a comptar aquest compte, que en realitat serà
d’administració, amb la valoració dels materials als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, si no hi
ha, als que, amb anterioritat a l’execució, convingué ambdós parts, l’importa total del qual s’ha
d’incrementar amb el percentatge que es fixa 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
Quan faci falta fer esgotaments, injeccions o una altra classe de treballs de qualsevol classe d’índole
especial o ordinària que no vagin a càrrec del contractista perquè no han sigut contractats, i que no
s’hagin contractat amb una tercera persona, el contractista els ha de fer i ha de satisfer tots els despeses
que ocasionen. Estos despeses li han de ser abonades pel propietari per separat de la contracta. A més
de reintegrar mensualment estos despeses al contractista, se li abonarà, junt amb estes, el tant per cent
de l’importa total que, si es requereix, s’especifica en el Plec de condicions particulars.

No s’han d’admetre millores d’obra, llevat que l’arquitecte director hagi manat per escrit l’execució
de treballs nous o que milloren la qualitat dels contractats i també la dels materials i aparells
previstos en el contracte. Tampoc s’han d’admetre augments d’obra en les unitats contractat llevat
que hi hagi hagut error en els mesuraments del Projecte, a menys que l’arquitecte director ordena
l’ampliació, també per escrit.
En tots estos casos és condició indispensable que ambdós parts contractants, abans d’utilitzar-les o
d’ampliar-les, convingué per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials i els augments que estes millores o augments d’obra suposen sobre l’importa de les
unitats contractades.
UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES
Quan, per qualsevol causa, sigui necessari valorar una obra defectuosa, però acceptable a juí de
l’arquitecte director de les obres, aquest ha de determinar el preu o la partida d’abonament després
d’escoltar al contractista, el qual s’ha de conformar amb la dita resolució, llevat del cas que, trobantse dins del termini d’execució, prefereixi derrocar l’obra i reconstruir-la d’acord amb condicions,
sense excedir aquest termini.

ABONAMENTS DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
ASSEGURANÇA DE LES OBRES
Una vegada efectuada la recepció provisional, si durant el termini de garantia s’han executat treballs,
esdevé procedir, per al seu abonament, de la manera següent:
1 . Quan es tracte de treballs especificats en el Projecte però que, sense cap causa justificada, no hagin
sigut executats pel contractista en el moment oportú i dels quals l’arquitecte director exigeix l’execució
durant el termini de garantia, s’han de valorar estos treballs als preus que figuren en el Pressupost i s’han
d’abonar d’acord amb el que s’estableix en els Plecs particulars o, si no haguera, en els Plecs generals;
açò en el cas que els preus mencionats siguin inferiors als que regeixen en el moment de l’execució dels
treballs; en cas contrari, s’han d’aplicar estos últims.
2. Quan es tracte de treballs necessaris executats per reparar desperfectes ocasionats per l’ús de
l’edifici, utilitzat pel propietari durant el mencionat termini, s’han de valorar i abonar als preus del dia,
acordats prèviament.
3. Quan es tracte de treballs executats per reparar desperfectes ocasionats per deficiències en la
construcció o en la qualitat dels materials, no s’ha de fer cap abonament al contractista.

CONDICIONS ECONÒMIQUES: LES INDEMNITZACIONS
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI DE FIALIZACIÓN
DE LES OBRES
La indemnització per retard en la finalització s’ha de fer d’acord amb què preveuen els articles 137 i seg.
Del Reglament de contractes de l’estat. Es pot optar per la rescissió del contracte o la imposició de
sancions per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de finalització fixat en el calendari
d’obra.
Les sumes resultants s’han de descomptar de les certificacions d’obres, o bé retenir a càrrec de la fiança
dipositada.

El contractista està obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que dura l’execució
d’esta, fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança ha de coincidir sempre amb el valor
que tinguin segons la contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la societat
d’assegurances, en cas de sinistre, ha de ser ingressat en un compte a nom de l’administració
perquè, a càrrec d’aquesta societat, sigui abonada l’obra que es construeix, a mesura que
s’executa.
El reintegrament d’esta quantitat al contractista s’ha de fer per mitjà de certificacions, com la resta
dels treballs de la construcció.
En cap cas, a excepció de conformitat expressa del contractista per mitjà de document públic, el
propietari pot disposar d’aquest import amb altres finalitats que no siguin les de reconstrucció de la
part que ha patit el sinistre; la infracció del que ha sigut exposat anteriorment és motiu suficient
perquè el contractista pugui dissoldre el contracte, amb devolució de la fiança, abonament complet
de despeses, materials reunits, etc., i una indemnització equivalent a l’importa dels danys causats al
contractista pel sinistre, que no li hagueren sigut abonats; només, però, en la proporció equivalent a
què suposa la indemnització abonada per la companyia asseguradora respecte a l’importa dels
danys causats pel sinistre, que l’arquitecte director ha de taxar a aquest efecte.
En les obres de reforma o reparació, és necessari fixar prèviament la porció d’edifici que ha de ser
assegurada i la quantia que correspon i, si no es preveu, s’entén que el segur ha d’incloure tota la
part de l’edifici afectada per l’obra.
Respecte als riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d’assegurances,
el contractista els ha de comunicar al propietari abans de contractar-los, per demanar la seva
conformitat prèvia o les objeccions.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Si el contractista, tenint l’obligació, no vetlla per la conservació de l’obra durant el termini de
garantia ,en cas que l’edifici no hagi sigut ocupat per l’administració abans de la recepció definitiva,
l’arquitecte director, en representació del propietari, pot disposar tot el que faci falta perquè s’ocupa
de la custòdia, la neteja i tot el que sigui necessari per conservar-la, i s’ha d’abonar tot per compte
de la contracta. Quan el contractista abandona l’edifici, tant si es tracta per bon acaball de les obres
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com per resolució de contracte, té l’obligació de deixar-ho desocupat i net en el termini que fixa
l’arquitecte director.
Darrere de la recepció provisional de l’edifici, si la seva conservació va a càrrec del contractista, només
pot haver-hi les ferramentes, els útils, els materials, els mobles, etc., indispensables per a la seva
custòdia i neteja i per als treballs que faci falta executar. De totes les maneres, tant si l’edifici és ocupat
com si no ho és, el contractista ha de revisar i reparar l’obra durant el termini mencionat, i ha de procedir
de la forma prevista en aquest Plec de condicions econòmiques.

LES CONDICIONS DELS EDIFICIS O DELS BÉNS DEL PROPIETARI PER PART DEL
CONTRACTISTA
Quan durant l’execució de les obres, amb l’autorització prèvia i necessària de l’administració, el
contractista ocupa edificis o utilitza materials o ferramentes del propietari, els ha de reparar i conservar
per entregar-los en perfecte estat de conservació a l’acabarà el contracte. Ha de reposar els que s’hagin
inutilitzat i no té dret a cap indemnització per esta reposició ni per les millores fetes en els edificis, les
propietats o els materials que hagi utilitzat. Si en el moment d’acabar el contracte i entregar el material,
les propietats o les edificacions, el contractista no haguera complit amb el previst al paràgraf anterior,
s’ha d’ocupar el propietari, per anticipat del contractista i a càrrec de la fiança.

DISPOSICIONS GENERALS CONDICIONS LEGALS
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL
Aquest Plec general de condicions té caràcter supletori del Plec de condicions particulars del Projecte.
La finalitat d’ambdós, com a parts del projecte arquitectònic, és regular l’execució de les obres, fixant els
nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponguin segons el contracte i
d’acord amb la legislació aplicable, a l’administració com a promotora o propietària de l’obra, al
contractista o constructor d’aquesta, als seus tècnics i encarregats, a l’arquitecte i a l’aparellador o
arquitecte tècnic, i també les relacions entre ells i les obligacions que els corresponguin quant al
compliment del contracte d’obra.
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
Integren el contracte els documents següents, indicats per orde de prelació quant al valor de les seves
especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent:
1.
Les condicions fixades en el mateix document del contracte d’obres.
2.
El Plec de condicions particulars.
3.
Aquest Plec general de condicions.
4.
La resta de la documentació del Projecte (memòria, plans, mesuraments i pressupostos).
Les ordes i les 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 prevalen les especificacions literals per damunt de les gràfiques i en els plans, preval
la cota per damunt de la mesura a escala.

CONDICIONS FACULTATIVES: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
L’ARQUITECTE DIRECTOR
Correspon l’arquitecte director:
a) Comprovar l’adequació dels fonaments projectats a les característiques del terreny.
b) Redactar els complements o les rectificacions del projecte que siguin necessàries.
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c) Assistir a les obres, sempre que ho requereixin la naturalesa i la complexitat d’aquests, a fi de
resoldre les contingències que es produeixin i per a donar les instruccions necessàries per a trobar
la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció d’altres tècnics que participen, si és necessari, en la direcció de l’obra
amb funció pròpia, per la qual cosa es refereix a alguns aspectes parcials en què són especialistes.
e) Redactar i aprovar les certificacions parcials d’obra i la liquidació final, i assessorar el promotor
en l’acta de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure el certificat, junt amb l’aparellador o
arquitecte tècnic.
L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC
Correspon a l’aparellador o arquitecte tècnic:
a) Redactar el document d’estudi i d’anàlisi del Projecte d’acord amb el que preveu l’article 1.4 de
les Tarifes d’honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar -considerant el projecte arquitectònic, el contracte i la normativa tècnica d’aplicació- el
control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Redactar, quan es requereixi, l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en l’execució
de l’obra, i aprovar el Pla de seguretat i higiene per a l’aplicació del mateix.
d) Comprovar el replantejament de l’obra, preparar l’acta corresponent i subscriure-la junt amb
l’arquitecte i el constructor.
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars i els sistemes de seguretat i
higiene en el treball i controlar la correcta execució.
f) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, les normes tècniques i les regles de la
bona construcció.
g) Realitzar o disposar les proves i assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons
les freqüències de mostratge programades en el pla de control, i executar les altres comprovacions
que siguin necessàries per a assegurar la qualitat constructiva tècnica aplicable. Dels resultades
informarà puntualment el constructor i si és necessari, li comunicarà les ordes a qui correspongui. Si
la contingència no es resolgués, adoptarà les mesures adequades i se’l farà saber a l’arquitecte.
h) Efectuar els mesuraments de l’obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establides, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra.
i) Redactar, si és necessari, els estudis de seguretat i higiene corresponents a l’obra i fer el
seguiment.
j) Subscriure, junt amb l’arquitecte, el certificat final de l’obra.
EL CONSTRUCTOR
Correspon al constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans necessaris i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i els mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i higiene de l’obra en aplicació de l’estudi
corresponent, i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, i vetllar pel seu
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
La redacció d’aquest Pla ha d’estar acabada i ha de ser aprovada abans de subscriure l’acta de
replantejament de l’obra, que en cap cas pot superar el terme de 15 dies des de la data de la firma
del contracte.
c) Subscriure, amb l’arquitecte i l’aparellador o arquitecte tècnic, l’acta de replantejament de l’obra.
d) Assumir la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar els intervencions dels
subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzen,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l’aparellador o
arquitecte tècnic, els subministraments o prefabricats que no disposen de les garanties o documents
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d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vistiplau a les anotacions que se li
practiquen.
g) Facilitar a l’aparellador o arquitecte tècnic, amb l’antelació suficient, els materials necessaris per al
compliment de la seva funció.
h) Preparar les certificacions parcials de l’obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el promotor i els tècnics les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.
k) Presentar un pla de treball de l’obra (Planning) on es reflecteix el ritme mensual de l’obra amb les
valoracions corresponents. Aquest document ha de formar part de la documentació presentada per a
optar a la licitació i, en tot cas, s’ha de revisar abans de firmar l’acta de replantejament.

CONDICIONS FACULTATIVES: OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR
O CONTRACTISTA
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Abans d’iniciar-se les obres, el constructor ha de consignar per escrit que la documentació que li ha sigut
entregada és suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas contrari, ha de
demanar els aclariments corresponents.
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE
El constructor, d’acord amb el Projecte d’execució que contingui, si es necessita, l’estudi de seguretat i
higiene, ha de presentar el Pla de seguretat i higiene de l’obra a aprovació de l’aparellador o arquitecte
tècnic de la Direcció Facultativa.
OFICINA EN L’OBRA
El constructor ha d’habilitar en l’obra, una oficina on hi hagi una taula o un tauler adequat per a poder
tendir i consultar els plans. En esta oficina, el contractista ha de tindre sempre a disposició de la Direcció
Facultativa:
- el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que, si és necessari, redacta l’arquitecte
- el Llibre d’ordres i assistències
- el Pla de seguretat i higiene
- el Llibre d’incidències
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
El constructor està obligat a comunicar a l’administració i a la Direcció Facultativa la persona designada com
delegada seva en l’obra, que tindrà el caràcter d’encarregat d’esta, amb dedicació plena i amb facultats per a
representar-ho i en tot moment totes les decisions que competeixen a la contracta.
Les seves funcions seran les del constructor, segons s’especifica en l’article corresponent.
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PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’OBRA
L’encarregat d’obra, per si sol o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, ha d’estar present durant
la jornada legal de treball i ha d’acompanyar a l’arquitecte o a l’aparellador o arquitecte tècnic en les
visites que es facin en les obres, s’ha de posar a la seva disposició per a la pràctica dels
reconeixements que es consideren necessaris, i ha de subministrar les dades necessàries per a la
comprovació de mesuraments i liquidacions.
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
La contracta té l’obligació, encara que no apareix expressament especificat en els documents del
Projecte, de fer tot allò que consideri necessari per a la bona construcció i el bon aspecte de les
obres, sempre que l’arquitecte, sense canviar-li l’esperit i la recta interpretació, així ho disposa.
En cas de defecte d’especificació en el Plec de condicions particulars, s’entendrà que qualsevol
variació que suposa l'increment de preus d’alguna unitat d’obra o del total del pressupost necessita
una variació del projecte amb el consentiment expressa de l’administració. Esta variació no pot
suposar en cap cas, un augment o disminució del pressupost d’adjudicació superior al 20%.
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Quan es tracte d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de condicions o indicacions del
vos plans o croquis, les ordes i les instruccions corresponents s’han de comunicar de forma precisa per
escrit al constructor, que ha de tornar els originals o les còpies, firmats; esta ha d’aparèixer al peu de
totes les ordes, els avisos o les instruccions que reva, tant de l’aparellador o arquitecte tècnic com de
l’arquitecte.
Qualsevol reclamació que el constructor considera que ha de fer contra aquests disposicions, l’ha
de fer arribar, en el termini de tres dies, a qui les hagi dictat, el qual ha de donar al constructor el
corresponent rebut, si aquest ho sol·licita.
El constructor pot requerir de l’arquitecte o de l’aparellador o arquitecte tècnic, segons els seus
respectives comeses, les instruccions o aclariments que siguin necessàries per a la correcta
interpretació i execució del Projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordes o instruccions que demanen de la
Direcció Facultativa, només les podrà presentar per mitjà de l’arquitecte, davant de l’administració, si
són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions
corresponents. Contra les disposicions d’ordre tècnic de l’arquitecte i de l’aparellador o arquitecte
tècnic no s’admet cap reclamació. El contractista pot salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú,
per mitjà d’exposició raonada dirigida a l’arquitecte, el qual pot limitar la seva contestació al justificant
de recepció, que, en tot cas, és obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
RECUSACIÓ, PER AL CONTRACTISTA, DEL PERSONAL ANOMENAT PER L’ARQUITECTE

Quan la importància de les obres ho requereixi i així s’especifica en el Plec de condicions particulars
d’índole facultativa, el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els
casos.
El Plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el constructor
s’obliga a mantindré en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromès.
L’ incompliment d’esta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient del personal segons la
naturalesa dels treballs facultarà l’arquitecte per a ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap
reclamació fins que es repara la deficiència.

El contractista no pot recusar els arquitectes, aparelladors o personal encarregat per estos de la
vigilància de les obres, ni demanar que la propietat designa altres facultatius per a les
comprovacions i els mesuraments. Quan s’assenta perjudicat per la labor d’aquests, haurà de
procedir d’acord amb allò que s’ha estipulat en l’article precedent, però sense que per esta raó es
pugui interrompre o pertorbar la marxa dels treballs.
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FALTES DEL PERSONAL
L’arquitecte, en supòsit de desobediència de les seves instruccions, incompetència manifesta o
negligència greu, pot requerir al contractista perquè a banda de l’obra als operaris causants de la
pertorbació.
El contractista pot subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, subjecte, si es
requereix, a la qual cosa estipula el Plec de condicions particulars i sense perjuí de les seves obligacions
com a contractista general de l’obra i en tot cas, ha d’ajustar-se al procediment establert per a estos
casos en la Llei i Reglament de contractes de l’estat.

CONDICIONS FACULTATIVES: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS
TREBALLS, ELS MATERIALS I ELS MITJANS AUXILIARS
CAMINS I ACCESSOS
Els accessos a l’obra i el tancament d’esta són a càrrec del constructor.
L’aparellador o arquitecte tècnic poden exigir la modificació o millora.
REPLANTEJAMENT

41

l’arquitecte. Per a això, el constructor ha d’exposar, en un escrit dirigit a l’arquitecte, la causa que
impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que açò representa en l’execució dels
terminis convinguts, i raonar tots els motius pels quals sol·licita la pròrroga.
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA
La falta de plans o ordes de la Direcció Facultativa no eximeix el contractista de les seves
responsabilitats quant al compliment dels terminis estipulats, excepte si, havent-ho sol·licitat per
escrit, no se li haguera proporcionat la informació requerida.
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan, per un motiu imprevist o per qualsevol accident, sigui necessari ampliar el Projecte, els
treballs no s’interrompran i seguiran el ritme de les instruccions dictades per l’arquitecte mentre es
tramita o formula el Projecte reformat.
El constructor, amb el personal i el material propis, ha de dur a terme tot el que la Direcció de les
obres disposa per a fer apuntalaments o qualsevol obra de caràcter urgent. El constructor haurà
d’avançar, de moment, aquest servei, l’importa del qual s’haurà de firmar en un pressupost
addicional.

El constructor ha d’iniciar les obres fent el replantejament sobre el terreny, i ha d’assenyalar les
referències principals, que ha de mantindré com a base per a replantejaments posteriors parcials. Estos
treballs van a càrrec del contractista, que els ha d’incloure en la seva oferta.
El constructor ha de sotmetre el replantejament a l’aprovació de l’aparellador o arquitecte tècnic i quan
aquest hagi donat la seva conformitat, ha de preparar una acta acompanyada d’un pla, que ha de ser
aprovada per l’arquitecte. L’omissió d’aquest tramita és responsabilitat del constructor.

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

OBRES OCULTES

El constructor ha d’iniciar les obres en la data fixada en el Plec de condicions econòmic administratives i
les ha de dur a terme en la forma que cregui adequada perquè, dins dels períodes parcials que s’hagin
fixat, s’executen els treballs corresponents i, conseqüentment, es dugui a terme l’execució total dins del
terme exigit en el contracte.
Obligatòriament i per escrit, el contractista ha de comunicar l’inicia de les obres a l’arquitecte i a
l’aparellador o arquitecte tècnic, com a mínim tres dies abans d’iniciar-les.

Pel que es refereix als treballs i unitats que hagin d’anar ocults una vegada acabat l’edifici, s’han
d’alçar els plans necessaris perquè queden definits perfectament; estos documents s’han de tindre
per triplicat i s’ha de fer arribar un a l’arquitecte, un altre a l’aparellador o arquitecte tècnic i el tercer,
al contractista, tots formats pels tres. Estos plans, que han d’estar prou tancats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a fer els mesuraments.

Tots els treballs s’han d’adequar estrictament al Projecte, a les seves modificacions, aprovades
prèviament, i a les ordes i les interrupcions que, davall la pròpia responsabilitat i per escrit,
l’arquitecte i aparellador o arquitecte tècnic del constructor, dins de les limitacions pressupostàries i
d’acord amb el que s’especifica en l’article 11.

TREBALLS DEFECTUOSOS
ORDE DELS TREBALLS
En general és la contracta qui determina l’orde dels treballs, llevat dels casos en què, per circumstàncies
d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa considera que és convenient variar-ho.
FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES
D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el contractista general ha de donar totes les
facilitats que siguin raonables perquè els altres contractistes que intervinguin en l’obra puguin dur a terme
els treballs que els hagin sigut encarregats. Açò sense perjuí de les compensacions econòmiques que es
puguin produir entre els contractistes per la utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o
d’altres conceptes. En cas de litigi, ambdós contractistes s’han de sotmetre al que la Direcció Facultativa
decideixi.
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del constructor, aquest no pogués
començar les obres, o les haguera de suspendre, o no pogués acabar-les en els terminis fixats, se li ha
de donar una pròrroga per al compliment del contracte, després d’un informe previ favorable de

El constructor ha d’utilitzar els materials que reuneixen les condicions exigides en les Condicions
generals i particulars d’índole tècnica del Plec de condicions, i ha d’executar tots i cada un dels treballs
contractats d’acord amb el que s’especifica en el document comentat.
Fins a la recepció definitiva de l’edifici, el constructor és responsable de l’execució de l’obra
contractada i de les faltes els defectes que contingui, per execució defectuosa o qualitat deficient
dels materials utilitzats dels aparells col·locats, sense que se li eximeix de responsabilitat del control
que toca l’aparellador o arquitecte tècnic, ni tampoc el fet que estos treballs hagin sigut valorats en
les certificacions parcials d’obra, que sempre han d’entendre’s cobrades i abonades.
Com a conseqüència del que exposa anteriorment, si l’aparellador o arquitecte tècnic adverteix vicis
o defectes en els treballs executats, o bé que els materials utilitzats o els aparells col·locats no
reuneixen les condicions preceptuades, en el transcurs de l’execució dels treballs o una vegada
acabats i sempre abans de la recepció definitiva de l’obra, pot disposar que les parts defectuoses
siguin derrocades i reconstruïdes, d’acord amb el que s’havia contractat, tot a càrrec de la
contracta.
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VICIS OCULTS
Si l’aparellador o arquitecte tècnic sospita, amb raons prou fonamentades, que hi ha vicis de construcció
ocults en les obres executades, ordenarà efectuar, en qualsevol moment, i abans de la recepció
definitiva, els assajos, de destrucció o no, i avisarà a l’arquitecte.
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lloc, a les instruccions que dicta la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i
les pràctiques de la bona construcció.

CONDICIONS FACULTATIVES: RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES
RECEPCIONS PROVISIONALS

ELS MATERIALS I ELS APARELLS. PROCEDÈNCIA
El constructor té llibertat per a abastir-se dels materials i els aparells de qualsevol tipus en els punts que
considera convenients, menys en els casos en què el Plec de condicions tècniques exigeix una
procedència determinada.
Obligatòriament, i abans d’utilitzar-los o obtindre, el constructor ha de presentar l’aparellador o arquitecte
tècnic una llista completa dels materials i els aparells que s’hagin d’utilitzar. S’han d’especificar totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cada u.
PRESENTACIÓ DE MOSTRES
A petició de l’arquitecte, el constructor li ha de presentar les mostres dels materials, sempre amb
l’antelació prevista en el calendari de l’obra.

La recepció provisional de les obres s’ha de realitzar amb la intervenció de l’administració, del
constructor, de l’arquitecte i de l’aparellador o arquitecte tècnic. S’han de convocar també els
tècnics que, si és necessari, hagin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials
o en unitats especialitzades.
Després d’haver fet un reconeixement de les obres a fons, és necessari que s’aixeca una acta de la
qual s’han de fer tants exemplars com a interventors, i cada exemplar ha de portar la firma de tots
ells. Si les obres resulten admeses, el termini de garantia començarà a comptar a partir d'aquesta
data.
Si resulta que l’obra no està en condicions de ser rebuda, és necessari que consta en acta i que se
li donen al constructor les instruccions corresponents per a resoldre els defectes observats. S’ha de
marcar un nou termini per al compliment de les seves obligacions, transcorregut el qual cal tornar a
examinar l’obra a fi de procedir a realitzar la recepció provisional.
Si el constructor incompleix les seves obligacions, el contracte pot ser resolt, amb pèrdua de fiança.

MATERIALS NO UTILITZABLES
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
El constructor ha de transportar i col·locar, a càrrec seu, agrupant-los ordenadament en el lloc adequat,
els materials procedents de les excavacions, derrocaments, etc., que no es puguin utilitzar en l’obra.

El constructor ha de facilitar a l’administració tota la documentació necessària per a poder contractar,
amb les companyies de serveis, les instal·lacions corresponents.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
MESURAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA.
Si els materials, els elements de les instal·lacions o els aparells no compleixen les condicions
convingudes en aquest Plec, ni la preparació que s’exigeix, o bé es reconeix o demostra que, per una
falta de prescripcions formals en l’anomena’t Plec, estos materials no són els adequats, l’arquitecte, a
instàncies de l’aparellador o arquitecte tècnic, ha d’ordenar al constructor que els substitueix per altres
que compleixin les condicions o que es consideren idonis per al fi a què van destinats.
Si quinze (15) dies després d’haver rebut l’orde, el constructor no ha retirat els materials que no estan en
condicions, ho podrà fer la propietat, la qual carregarà els despeses a la contracta.
Si els materials, els elements d’instal·lacions o els aparells són defectuosos, però acceptables a criteri de
l’arquitecte, s’acceptaran, amb la rebaixa, però, que aquest determina, llevat que el constructor prefereix
substituir-los per altres que reuneixin les condicions convingudes.

Quan s’hagin rebut les obres provisionalment, l’aparellador o arquitecte tècnic ha de fer el
mesurament definitiu. Ha d’estar present el contractista o el seu representant. S’ha d’expedir la
certificació corresponent per triplicat, aprovada i firmada per l’arquitecte, la qual ha de servir perquè
la propietat abona el saldo que resulta, menys la quantitat retinguda en concepte de fiança.
TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia s’ha d’estipular en el Plec de condicions particulars, i no pot ser mai inferior a
nou mesos.

GASTOS OCASIONATS PER PROVES I ASSAJOS

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Tots els despeses originats per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
l’execució de les obres van a càrrec de la contracta fins a un límit de l'1 per cent del pressupost d’esta.
Tot assaig que no resulta satisfactori o que no ofereix les garanties suficients es pot tornar a fer a càrrec,
també, de la contracta.
NETEJA DE LES OBRES

Els despeses de conservació durant el termini de garantia comprés entre la recepció provisional i la
definitiva van a càrrec del contractista.
Si l’edifici és utilitzat o ocupat abans de la recepció definitiva, la conservació, la neteja i les
reparacions van a càrrec del propietari. Les reparacions que s’hagin de realitzar a causa de vicis de
l’obra o per defectes en les instal·lacions van a càrrec de la contracta.

El constructor té l’obligació de mantindré netes les obres i els seus voltants, tant pel que fa a les runes
com al material sobrant, i fer desaparèixer les instal·lacions provisionals innecessàries, i decidir i executar
tots els treballs necessaris perquè l’obra ofereix un bon aspecte.

RECEPCIÓ DEFINITIVA

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
Pel que es refereix a l’execució de treballs per als quals no hi ha prescripcions consignades explícitament
en aquest Plec ni en la resta de la documentació del Projecte, el constructor s’ha d’atendre, en primer

Vençut el termini de garantia, s’ha de realitzar la recepció definitiva, amb els mateixos tràmits i
requisits assenyalats en la recepció provisional.
A partir d’esta data el contractista no té l’obligació de reparar, a càrrec seu, els deterioraments que
afecten la conservació normal dels edificis.
Ha de respondre, però, pels danys o deterioraments que es puguin produir per vicis de la
construcció.

Projecte de reforma i canvi d’ús de la Masia Can Bruta de Santa Coloma de Cervelló

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
Si de l’examen per a la recepció definitiva resulta que l’obra no està en condicions òptimes per a ser rebuda
amb caràcter definitiu, l’arquitecte director marcarà els terminis i donarà les instruccions oportunes al
constructor per a la reparació del que ha sigut construït. Si, dins del termini establert, el constructor no
compleix les seves obligacions, açò serà causa de resolució del contracte, amb pèrdua de la fiança.
RECEPCIÓ DE TREBALLS AMB RESOLUCIÓ DE CONTRACTA
Si s’acorda la resolució del contracte, el contractista haurà de retirar de l’obra, en el termini previst en el
Plec de condicions particulars i sempre abans de 15 dies, la maquinària, els mitjans auxiliars, les
instal·lacions, etc; també haurà de resoldre els subcontractes que tingui concertats i deixar l’obra en
condicions perquè pugui ser represa per una altra empresa.
Les obres i els treballs acabats s’han de rebre provisionalment d’acord amb els tràmits previstos en
l’article 35. Quan hagi transcorregut el termini de garantia, s’hauran de rebre definitivament d’acord amb
què disposen els articles 39 i 40 d’aquest Plec. Pel que es refereix a l’obra i als treballs que no s’hagin
acabat però que estiguin acceptables a juí de l’arquitecte director, s’han de fer una recepció única i
definitiva.
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

RESUM

CAPITOL 01 ENDERROCS I DECONSTRUCCIÓ
01.01

Planta baix a

Desmunt de coberta de teula àrab, amb mitjans manuals, amb recuperació de les peces, inclou retirada de runa i carga.
1

9,60

13,00

1

12,50

13,00

1

6,60

10,40

68,64

Coberta Bloc 2

1

8,35

11,70

97,70

Coberta Bloc 3

1

8,50

8,00

68,00

1,20

10,80

1

4,00

1,20

4,80

1

4,30

1,20

5,16

162,50

m2 Enderroc forjats bigues de fusta

Desmontat masiu per mitxans manuals de vigues de fusta, en coberta i forjats, sense recuperació del
material desmontat, desclavat o tall per les zones deteriorades, inclou ayudes d'albañilería, retirada
de claus, medis d'elevació carga, descarga i apilat.
Forjat Planta primera bloc 1

Enderroc de d'envans de fàbrica de maó de 13cm, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega
de runa sobre camió o contenidor
Coberta Bloc 1

Bloc 1

Planta Pimera

3,00

1

10,30

3,05

31,42

1

2,87

4,35

12,48

1

5,15

4,10

21,12

1

5,36

4,10

21,98

1

2,79

2,70

7,53

1

9,60

13,00

124,80
162,50

1

2,80

3,10

8,68

1

12,50

13,00

1

0,50

3,10

1,55

1

6,60

10,40

68,64

1

2,75

3,10

8,53

Coberta Bloc 2

1

8,35

11,70

97,70

1

1,10

3,10

3,41

Coberta Bloc 3

1

8,50

8,00

68,00

1

3,10

3,10

9,61

1

2,45

3,10

7,60

1

3,00

3,10

9,30

1

1,50

3,70

5,55

1

1,20

3,70

4,44

2

3,35

3,70

24,79

1

13,66

3,70

50,54

Bloc 1

2

1,60

3,70

11,84

Forjat panta primera

1

8,55

3,45

29,50

1

11,30

3,70

41,81

1

10,70

3,65

39,06

1

3,35

3,70

12,40

1

10,90

3,65

39,79

1

3,76

3,70

13,91

1

8,05

4,70

37,84

1

4,46

3,70

16,50

1

5,34

3,65

19,49

616,17
01.06

m2 Enderroc de forjat de biguetes pref. de form. al.luminós

Enderroc de forjat de biguetes prefabricades de formigó al.luminós i revoltons ceràmic, amb compressor, inclou la retirada de la runa així com la carrega.

230,46
01.03

165,68

m2 Enderroc mur manposteria

01.07

Enderroc de murs de manposteria de gruix variable, amb mitjans mecànic i manuals, inclou la retirada de runes així com la carrega, sense incloure el transport a l'abocador.

m3 Transport teules dins obra,dúmper,càrrega man.

Transport de tèules dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà
Coberta Bloc 1

Bloc 1
Planta Baix a

Planta primera

QUANTITAT

34,53
01.05

m2 Enderroc d'envans

Planta baix a

3

124,80

521,64
01.02

PARCIALS

Bloc 3

m2 Desmuntat teula árab amb recuperació

Coberta Bloc 1

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

1

9,60

13,00

0,10

12,48

1

12,50

13,00

0,10

16,25

1

6,60

10,40

0,10

6,86

1

0,80

3,10

2,48

Coberta Bloc 2

1

8,35

11,70

0,10

9,77

1

10,91

3,10

33,82

Coberta Bloc 3

1

8,50

8,00

0,10

6,80

1

2,90

3,10

8,99

1

2,00

3,10

6,20

1

10,28

3,10

31,87

1

8,05

3,10

24,96

1

2,16

3,10

6,70

1

5,30

3,10

16,43

1

2,69

3,10

8,34

1

2,00

3,00

6,00

1

10,30

3,70

38,11

1

2,16

3,00

6,48

1

2,90

3,00

8,70

52,16
01.08

M3 Transport de residus a l'abocador

Transport de residus de l'obra a l'abocador, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega.
Enderroc env ans

1

230,460

0,150

34,569

Enderroc mur manposteria

1

199,080

0,600

119,448

Obrir forats al mur

1

34,650

0,600

20,790

Enderroc forjat de fusta

1

616,170

0,250

154,043

1

165,680

0,300

49,704

0,15

378,700

Enderroc forjar de biguetes
Esponjament del 15%

56,805
435,36

199,08
01.04

m2 Obrir forats en mur manposteria

Obrir forats en murs de manpostería, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador.
Bloc 1
Panta baix a
Planta Primera

7 de octubre de 2009

3

3,00

1,00

1

1,20

1,50

9,00
1,80

1

0,90

2,10

1,89

1

0,40

1,20

0,48

1

0,50

1,20

0,60
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

Ex cav ació rases i pous

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01

RESUM

Esponjament 15%

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

PARCIALS

1

119,75

119,75

0,15

449,91

67,49

QUANTITAT

517,25

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Recinte

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

1

575,00

575,00

1

850,00

850,00
1.425,00

02.02

m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Recinte

1

46,50

5,00

116,25
116,25

02.03

m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió
Bloc 1
Sabates aïllades

3

1,20

1,20

1,20

5,18

Sabates a mur

8

1,50

0,70

1,20

10,08

Sabates en cantonada

9

0,60

0,60

1,20

3,89

Bigues de traba

4

2,30

0,30

0,30

0,83

2

1,00

0,30

0,30

0,18

1

0,60

0,30

0,30

0,05

6

1,10

0,30

0,30

0,59

4

1,30

0,30

0,30

0,47

1

0,50

0,30

0,30

0,05

4

2,10

0,30

0,30

0,76

APARCAMENT
Sabares aillades

28

1,20

1,20

1,20

48,38

Sabata continua

1

46,50

0,60

1,00

27,90

1

13,50

0,60

1,00

8,10

1

22,15

0,60

1,00

13,29
119,75

02.04

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Bloc 1
Sabates aïllades

3

1,20

1,20

Sabates a mur

8

1,50

0,70

4,32
8,40

Sabates en cantonada

9

0,60

0,60

3,24

Bigues de traba

4

2,30

0,30

2,76

2

1,00

0,30

0,60

1

0,60

0,30

0,18

6

1,10

0,30

1,98

4

1,30

0,30

1,56

1

0,50

0,30

0,15

4

2,10

0,30

2,52

APARCAMENT
Sabares aillades

28

1,20

1,20

40,32

Sabata continua

1

46,50

0,60

27,90

1

13,50

0,60

8,10

1

22,15

0,60

13,29

APARCAMENT
Sabares aillades

28

1,20

1,20

40,32

Sabata continua

1

46,50

0,60

27,90

1

13,50

0,60

8,10

1

22,15

0,60

13,29
204,93

02.05

M3 Carrega i transport de terres a l'abocador
Neteja del terreny

1

1.425,00

Rebaix del terreny

1

116,26

7 de octubre de 2009

0,15

213,75
116,26
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ
03.01

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 04 ESTRUCTURES

m3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 acer B 500

04.01

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer
en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

m2 Sostre nervat retic. 25+5cm,casset.mort.ciment/m2,int=0,8m,12kg/

Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantía de 0,61 m2/m2
de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per
a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,148
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, incloent part proporcional de pilars.

Bloc 1
Sabates aïllades

3

1,20

1,20

1,20

5,18

Sabates a mur

8

1,50

0,70

1,20

10,08

Sabates en cantonada

9

0,60

0,60

1,20

3,89

Forjat Planta primera

1

285,10

285,10

Bigues de traba

4

2,30

0,30

0,30

0,83

Forjat Aparcament

1

773,86

773,86

2

1,00

0,30

0,30

0,18

1

0,60

0,30

0,30

0,05

6

1,10

0,30

0,30

0,59

4

1,30

0,30

0,30

0,47

1

0,50

0,30

0,30

0,05

4

2,10

0,30

0,30

0,76

Bloc 1

1.058,96
04.02

Formació de llosa inclinada d'escales i part proporcional d'esgraons, de formigó HA-25/T/20/I, de 16
cm de gruix, armada amb acer B 500 S, inclòs encofrat i desencofrat amb taular de fusta de pi, tapes
laterals, aplicació del desencofrant, tubs de pas d'instal.lacions, elements de fixació i ancoratges a
paraments existents, part proporcional de formació d'esglaonat i encofrat, replanteig i motlluratge.

APARCAMENT
Sabares aillades

28

1,20

1,20

1,20

48,38

Sabata continua

1

46,50

0,60

1,00

27,90

1

13,50

0,60

1,00

8,10

1

22,15

0,60

1,00

13,29

M2 Llosa inclinada d'escales + part proporcional d'esgraons

Bloc 1
pl. baix a a pl.primera

1

10,50

1,25

13,13

1

10,50

1,00

10,50

Aparcament
pl. baix a a pl.primera
119,75

03.02

23,63

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,acer
04.03

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic

ml Biguetes de fusta laminada de 27x12 cm

Bigueta de fusta laminada tipus pi silvestre, 27x12 cm de secció y hasta 6 m de longitut, clase resistente GL24h.

APARCAMENT
Murs contenció

1

46,50

0,60

1,00

1

13,50

0,60

1,00

27,90
8,10

1

22,15

0,60

1,00

13,29

Bloc 1
Coberta
49,29

03.03

M2 Mur pantalla from. HA-25 armat amb acers B-500-S, de 45 cm,

Bloc 2

Mur Pantalla de formigó armat, amb una profunditat de 12m com a màxim i de a 45 cm de gruix i 2
m de llarg, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat mecànicament, armat amb acer en barres corrugades
B 500 S, segons calculs.

Coberta

34

11,00

374,00

20

6,00

120,00

14

10,50

147,00

17

8,00

136,00

Bloc 3
Coberta

777,00
Aparcament
Pantalles

25

2,00

12,00

04.04

600,00

ml Biguetes de fusta laminada de 80x26 cm
Bloc 1

600,00

Coberta

1

8,70

8,70

1

12,00

12,00

1

8,53

8,53

14

10,25

143,50

Bloc 2
Coberta
Bloc 3
Coberta

172,73

7 de octubre de 2009
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 05 COBERTA
05.01

Coberta inclinada amb una pendent mitja del 30% , sobre sostre entramat estructural de fusta laminada (no inclòs en aquest preu). aïllament tèrmic de panell rígid tipus santwich de polièster estruit de
50mm d'espessor, amb l'acabar a la cara interior en parts vistes en fusta parts ocultes llis amb impermeabilització, cobert amb teula àrab ceràmica, en acabat vermell. inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.
1

9,60

13,00

124,80

1

12,50

13,00

162,50

1

6,60

10,40

68,64

Coberta Bloc 2

1

8,35

11,70

97,70

Coberta Bloc 3

1

8,50

8,00

68,00

RESUM

05.07

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Bunera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques

Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques

m2 Coberta inclinada amb panell santwich

Coberta Bloc 1

CODI

Pati

5

5,00

Parc

14

14,00
19,00

521,64
05.02

m2 Coberta inv.transit.form.cel.lular+làm EPDM+XPS+feltre polipropi

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament
tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, feltre de polipropilè i acabat amb un paviment flotant de terratzo col.locat sense adherir sobre suports
Bloc 1
Terrassa

1

33,00

33,00
33,00

05.03

m2 Coberta ajardinada sense aïllament

Coberta apadrinada amb substrat vegetal intensiu formada per. aïllant, d'espessor mitx de 10 cm, en
formació de pendents, amb estesa de morter de ciment i sorra de riu 1/6 fratassat, de 2 cm. d'espessor, imprimació asfàltica compoprimer de 0,3 Kg/m2; lamina de betum elastòmeric compolam
BM_V_40, totalment adherida al suport;lamina de betum elastòmeric de Complam BM PRG 50 jardí,
amb adhitius antiarrels i totalment adherida a la anterior, geotèxtil antiadherent geotesan PP-NT-180;
geocompost filtrant/drenant DRen flex; llest per a protegir amb substrat vegetal intensiu.
Aparcament

1

178,51

178,51

1

59,00

59,00
237,51

05.04

m2 Coberta inv. transt. sense aïllament

Coberta invertida transitable constituïa per: formigó aïllant de argila expandida Arlita d'espessor mixt
de 10cm. amb formació de pendents, espessa de morter ciment 1/6 M-40 de 2cm d'espessor, imprimació asfàltica tipus Emufal TE, làmina asfàltica monocapa adherida, de betum elastòmeric SBS tipus Morterplas parking 4,8 kg. amb armat i terminació superior de polièstire (LBM-48-FP+FP) llesta
per a col·locar el acabat.
Aparcament
1

445,80

445,80

1

90,00

90,00
535,80

05.05

m

Canal semicirc. Coure rígid,D=125mm,col.

Canal exterior de secció semicircular de Coure rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada amb peces
especials i connectada al baixant
Bloc 1

1

31,50

1

28,25

31,50
28,25

Bloc 2

2

8,20

16,40

Bloc 3

2

10,50

21,00
97,15

05.06

m

Reixa desguàs acer galv.,ampl.=200mm,bast.L 20x20mm,col.morter 1

Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm,
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Pati

1

36,85

36,85

parc

2

3,10

6,20
43,05
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 06 REVESTIMENTS
06.01

07.01

Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques
8,60

3,10

53,32

2

3,81

3,10

23,62

1

11,00

3,10

34,10

Bloc 1

1

3,43

3,10

10,63

Planta primera

8,50

3,10

3

2,90

2,80

24,36

26,35

1

12,00

2,80

33,60

1

4,08

2,80

11,42

1

3,29

3,10

10,20

1

14,10

3,10

43,71

1

3,75

3,10

11,63

1

3,21

3,10

9,95

1

5,41

3,10

16,77

2

7,75

3,30

51,15

2

10,40

3,30

68,64

2

9,70

2,80

54,32

2

7,00

2,80

39,20

Planta primera
Bloc 1

QUANTITAT

m2 car.guix perf. vert/horit, llana vidre40mm+guix laminat antihu

2

1

bloc 3

PARCIALS

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

Planta baix a

bloc 2

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 07 ENVANS

m2 Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.,DM,hidròfug,g=16mm,fi

Bloc 1

RESUM

69,38
07.02

m2 Envà perf.vert/horit.46-55mm+guix laminat antihu

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
Bloc 1

3,10
1

10,80

2,80

30,24

Planta baix a

3

8,60

2,80

72,24

Bany s

1

3,11

3,10

9,64

1

23,00

2,80

64,40

1

3,30

3,10

10,23

1

3,75

2,80

10,50

2

1,35

3,10

8,37

1,20

3,10

11,16
5,58

1

3,13

2,80

8,76

3

1

4,02

2,80

11,26

1

1,80

3,10

4,31

1

0,80

3,10

2,48

2

3,60

2,80

20,16

1

1,54

2,80

Planta Primera Bany

1

5,65

2,80

15,82

1

18,00

2,80

50,40

1

1,26

2,80

3,53

19,60

1

1,43

2,80

4,00

1

4,40

3,10

13,64

3

1,55

3,10

14,42

2

3,50

2,80

Bloc 3
741,12

Planta Baix a Bany

103,21
07.03

m2 Envà perf.vert/horit.46-55mm,llana roca 40mm+guix laminat resist

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat resistent al foc de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
Bloc 1
Planta baix a

1

24,85

3,10

77,04

1

7,45

3,10

23,10

2

3,50

3,10

21,70

3

1,07

3,10

9,95

1

3,30

3,10

10,23

2

2,00

3,10

12,40

2

1,50

3,10

9,30

Planta primera

1

19,66

2,80

55,05

1

7,45

2,80

20,86

Hab. rits

1

1,30

2,80

3,64

1

2,00

2,80

5,60

2

2,00

2,80

11,20

2

1,50

2,80

8,40

Cuarto cont.
ascensor

ascensor

268,47

7 de octubre de 2009

Pàgina

8

7 de octubre de 2009

Pàgina

9

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 08 AÏLLAMENT
08.01

09.01

Aïllament amb feltres de llana de vidre, de gruix 70 mm, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb
paper kraft enquitranat, col.locat sense adherir col·locat en ll'interior de l'envà o entre envà o aplacat
de DM i tancament de mamapostería.

bloc 3

QUANTITAT

m2 solera de 20cm de formigó armat

2

8,60

3,10

53,32

Bloc 1

2

3,81

3,10

23,62

Planta baix a

1

11,00

3,10

34,10

Bloc 2

1

3,43

3,10

10,63

Planta baix a

1

8,50

3,10

26,35

Bloc 3

1

3,29

3,10

10,20

Planta Baix a

1

67,11

67,11

1

757,76

757,76

1

267,91

267,91

1

80,53

80,53

1

14,10

3,10

43,71

Aparcament

1

3,75

3,10

11,63

Pati ex erior

1

255,04

255,04

1

3,21

3,10

9,95

Terrassa acces escola

1

250,60

250,60

1

5,41

3,10

16,77

2

7,75

3,30

51,15

1.678,95
09.02

m2 Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,1a,preu alt,mort.1:6,int.int

2

10,40

3,30

68,64

2

9,70

2,80

54,32

2

7,00

2,80

39,20

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

1

10,80

2,80

30,24

Bloc 1

3

8,60

2,80

72,24

Planta Baix a

1

267,91

267,91

1

23,00

2,80

64,40

Planta primera

1

306,96

306,96

1

3,75

2,80

10,50

1

3,13

2,80

8,76

1

4,02

2,80

11,26

1

1,54

2,80

4,31

1

5,65

2,80

15,82

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu

1

18,00

2,80

50,40

Bloc 1

2

3,50

2,80

19,60

Planta baix a

Planta primera
Bloc 1

PARCIALS

Solera de 20 cm de gruix de formigó lleuger d'argila expandida de 1500 a 1750 N/cm2 de resistència
a la compressió, armada amb malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm, 4 i 4 mm, làmina
de polietilè de 100 µm de gruix, subbase de 20 cm de gruix d'argila expandida de densitat 350
kg/m3 abocada en sec i làmina separadora de feltre de polipropilè de pes 100 a 110 g/m2

Planta baix a

bloc 2

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 09 PAVIMENTS

m2 Aïll.feltre LV,g=70mm,res.tèrmica>=1,80m2K/W,kraft enquitran.,co

Bloc 1

RESUM

3,10

574,87
09.03

m

Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe

bany 3

741,12

1

3,20

3,20

4

1,35

5,40

2

1,35

2,70

3

3,57

10,71

1

1,60

1,60

2

5,00

10,00

2

2,40

4,80

7

1,20

8,40

1

2,00

2,00

Aula lab.

2

8,42

16,84

2

8,60

17,20

Pas 4

1

4,14

4,14

1

3,11

3,11

1

2,35

2,35

1

3,29

3,29

1

19,05

19,05

1

15,17

15,17

1

2,00

2,00

1

8,60

8,60

1

7,42

7,42

1

6,13

6,13

1

6,70

6,70

1

5,87

5,87

1

5,12

5,12

1

7,42

7,42

1

6,51

6,51

1

6,51

6,51

1

5,23

5,23

1

5,65

5,65

1

5,34

5,34

2

2,90

5,80

Bany 2

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Planta Primera
Despatx 1
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

2

4,01

8,02

Despatx 2

2

2,90

5,80

2

2,66

5,32

Despatx 3

2

2,90

5,80

2

2,74

5,48

Caldera

2

1,10

2,20

Repla de terratzo de gra mitjà, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs els tapajunts de material d'obra de 20mm d'amplada i 10mm
de fondaria amb massilla de silicona neutre aplicat amb pistola manual.

2

2,65

5,30

Repla escales

Bany 1

2

2,32

4,64

2

1,62

3,24

Pas 1
Sala prof.

Recepció
Pas 3

Aula 1

Aula 2

Aula 3

21,25
09.07

m

Repla pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co

1

4,00

1,50

6,00
6,00

09.08

m3 Paviment form.HM-30/P/10/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me

1

1,43

1,43

2

1,43

2,86

2

1,32

2,64

1

5,13

5,13

Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color

1

3,33

3,33

Bloc 1

1

3,66

3,66

Aparcament

1

757,76

757,76

1

7,17

7,17

Parc

1

445,75

445,75

1

3,54

3,54

2

5,08

10,16

2

3,68

7,36

1

19,20

19,20

1

16,50

16,50

QUANTITAT

1.203,51
09.09

m2 Paviment pedra gres serrada,preu alt,g=40mm,1251-2500cm2,col.mor

2

2,00

4,00

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1

5,57

5,57

Pati ex erior

1

255,04

255,04

1

8,60

8,60

Parc

1

155,75

155,75

1

7,45

7,45

Terrassa 2 acces escola

1

250,60

250,60

1

6,70

6,70

terrassa 1

1

32,98

32,98

1

5,73

5,73

1

6,62

6,62

1

7,45

7,45

1

5,15

5,15

2

5,33

10,66

1

5,65

5,65

1

6,60

6,60

694,37

423,22
09.04

m2 Parquet flot.posts multic.,capa acab.g=2,5-2,9mm,roure nacional

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure
nacional nature envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14
mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
de gruix
Bloc 2
Planta baix a

1

80,53

80,53

1

67,09

67,09

Bloc 3
Planta baix a

147,62
09.05

m

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols
Bloc 2
Planta baix a

2

7,75

15,50

2

10,40

20,80

2

9,70

19,40

2

7,00

14,00

Bloc 3
Planta baix a

69,70
09.06

m

Esglaó pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co

Esglaó de terratzo de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Inclòs els tapajunts de material d'obra de 20mm d'amplada i 10mm de fondaria amb massilla
de silicona neutre aplicat amb pistola manual.
Nucli d'accés
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 10 FALSOS SOSTRES
10.01

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 11 FUSTERIA INTERIOR

m2 Cel ras de panell absorbent 50

11.01

u

Porta acústica 47dBA,1full,90x200 cm

Fals sostre de Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel
protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm,sistema fix amb entramat ocult amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada amb tots els materials auxiliars de col.locació.

Porta acústica metàl.lica aïllament 47 dBA, d'una fulla batent de 98 mm de gruix total i planxa de 1,5
mm de gruix amb reblert de material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de
pressió per lleva i galze de junt de neoprè i acabat metàlic tallafocs de resistència 60 min

Bloc 1

1

Bloc 1

Planta baix a

1

260,91

260,91

Planta primera

1

109,71

109,71

1,00

Aules

6

6,00
6,00

371,62

11.02

u

Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.

Porta tallafocs metàl.lica, EI 60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada
Aparcament

1

1,00

Pas 2

1

1,00

pas 3

2

2,00

Pas 1

2

2,00
6,00

11.03

u

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx200

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
portes

11

11,00
11,00

11.04

u

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast. 80cmx200cm

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària
portes

11

11,00
11,00

11.05

u

Fulla bat.armari,fusta roure 30mm,c.llises+int.fusta,50cmx190cm

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària
Bloc 1
Planta baix a

6

6,00
6,00

11.06

ud Porta corredera fusta de roure de 30mm llises

Porta corredera per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
Bloc 1
Planta baix a

4

4,00

Planta primera

5

5,00
9,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 12 FUSTERIA EXTERIOR
12.01

u

RESUM

Finestra fusta roure

13.01

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

total finestres

bany 3

u

28

Bloc 1
Planta baix a

28,00

Balconera fusta roure

1

1,00

27

1,50

1,20

9,92

3,10

16,74

2

1,35

3,10

8,37

3

3,57

3,10

33,20

1,60

3,10

4,96

3,10

31,00

2

2,40

3,10

14,88

7

1,20

3,10

26,04

1

2,00

3,10

6,20

Aula lab.

2

8,42

3,10

52,20

2

8,60

3,10

53,32

Pas 4

1

4,14

3,10

12,83

1

3,11

3,10

9,64

1

2,35

3,10

7,29

1

3,29

3,10

10,20

1

19,05

3,10

59,06

1

15,17

3,10

47,03

1

2,00

3,10

6,20

1

8,60

3,10

26,66

1

7,42

3,10

23,00

1

6,13

3,10

19,00

1

6,70

3,10

20,77

1

5,87

3,10

18,20

48,60
48,60

12.04

3,10

1,35

5,00

Persiana .PVC.,lamel. g=14-14,5mm, h=40-45mm,4,5-5kg/m2
finestres

3,20

4

1

1,00
m2 Persi.enr.PVC.,lamel. g=14-14,5mm, h=40-45mm,4,5-5kg/m2

1

2

Bany 2

Bloc 1
Planta priemra

QUANTITAT

m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra entre 29x23 a 200x170 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua,classificació mínima C4 de resistència al vent, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies

Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x255 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua i classificació mínima C4 de resistència al ven,
amb bastiment amb caixa de persiana i guies

12.03

PARCIALS

CAPITOL 13 PINTURES I MORTER DE FAÇANA

28,00
12.02

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

m2 Porta exterior dentranda.envernis roure

Porta exterior de fusta, envernissada, amb2 portes de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 280x300 cm, amb bastiment de base paret de fàbricaper a porta de fusta,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. en una fulla conté una alte porta de bastiment aproximat de 220 x 100cm.

Aula 4

Bloc 1

Aula 5

Planta baix a

2

1,70

2,30

7,82

1

5,12

3,10

15,87

Planta primera

1

2,00

2,30

4,60

1

7,42

3,10

23,00

1

6,51

3,10

20,18

1

6,51

3,10

20,18

1

5,23

3,10

16,21

1

5,65

3,10

17,52

1

5,34

3,10

16,55

2

2,90

2,80

16,24

2

4,01

2,80

22,46

Despatx 2

2

2,90

2,80

16,24

2

2,66

2,80

14,90

Despatx 3

2

2,90

2,80

16,24

2

2,74

2,80

15,34

Caldera

2

1,10

2,80

6,16

2

2,65

2,80

14,84

2

2,32

2,80

12,99

2

1,62

2,80

9,07

1

1,43

2,80

4,00

Pas 1

2

1,43

2,80

8,01

2

1,32

2,80

7,39

Sala prof.

1

5,13

2,80

14,36

1

3,33

2,80

9,32

1

3,66

2,80

10,25

1

7,17

2,80

20,08

1

3,54

2,80

9,91

Recepció

2

5,08

2,80

28,45

2

3,68

2,80

20,61

Pas 3

1

19,20

2,80

53,76

1

16,50

2,80

46,20

2

2,00

2,80

11,20

1

5,57

2,80

15,60

1

8,60

2,80

24,08

1

7,45

2,80

20,86

12,42

Aula 6

Planta Primera
Despatx 1

Bany 1

Aula 1
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CODI

RESUM

Aula 2

Aula 3

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

6,70

2,80

18,76

5,73

2,80

16,04

1

6,62

2,80

18,54

1

7,45

2,80

20,86

1

5,15

2,80

14,42

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

2

5,33

2,80

29,85

Bloc 1

1

5,65

2,80

15,82

Planta baix a

1

6,60

2,80

18,48

Lav abo

5

5,00

Planta primera

1

1,00

14.01

3,30

51,15

Bloc 3

2

10,40

3,30

68,64

Lav abo

2

2,00

Rentav aix elles

1

1,00

aigüera

1

1,00

9,70

2,80

54,32

2

7,00

2,80

39,20

10,00
14.02

m2 Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=50mm

Ramal d'aparells sanitaris de tub de PVC, de diàmetre 50 mm, fins a baixant. Inclòs p.p d'accessoris, fixasions i elements de muntatge
Bloc 1
Planta baix a

Bloc 1
Planta Baix a

1

267,91

267,91

Planta primera

1

189,23

189,23

Lav abo-col.lector

1

3,20

3,20

1

5,50

5,50

1

2,00

2,00

Planta primera

457,14

Lav abo-col.lector

m2 Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.

Bloc 3

Pintat de baranes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
color negre

rentav aix elles-aigüera

1

2,80

2,80

aigüera-col.lector

1

2,00

2,00

baranes

3

0,94

2,10

5,92

15,50
5,92

13.04

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm

7,75

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

13.03

m

2

2

14.03

reajuntat de morter entre les pedres del mur de façana
1

14,50

m

Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

m2 reajuntat de morter entre les pedres del mur de façana

MUR

QUANTITAT

CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

1.460,86
13.02

PARCIALS

1

Bloc 3
Planta baix a

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

1

Bloc 2
Planta baix a

RESUM

1,00

conductors aigua pluja

14,50
14,50

Baix ants

6

6,40

38,40

2

3,50

7,00

2

3,10

6,20

1

3,50

3,50
55,10

14.04

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=110mm

Ramal generals de tub de PVC, de diàmetre 110 mm, fins a baixant. Inclòs p.p d'accessoris, fixasions i elements de muntatge
planta baix a
1

12,40

1

9,20

12,40
9,20

1

14,25

14,25

1

3,25

3,25
39,10

14.05

u

Registre sifònica PVC,D=110mm,5x40mm+1x

Registre sifònic penjat al forjat aparcament, de PVC, de D=110 mm, amb taps de registre a l'entrada
al mig i a la sortida
Bloc 1

1

1,00

Bloc 3

1

1,00

Aparcament

1

1,00
3,00

14.06

m

Xemeneia ventil.ceràm.,1ppal.+1 secund.,col.1:2:10

Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosos l'aspirador estàtic i les reixetes
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1

2,20

2,20

bloc 3

1

2,20

2,20

blo2 2

1

2,20

2,20
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

15.01

Reixeta estampada alumini 20x20cm,fix.mecàn.

u

Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x20 cm, fixada mecànicament
bloc 1

1

2,20

2,20

bloc 3

1

2,20

2,20

Bloc 1

87

2,20

Bloc 2

6

6,00

Bloc 3

13

13,00

blo2 2

1

2,20

QUANTITAT

CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT

6,60
14.07

RESUM

87,00

6,60
14.08

m

106,00

Col.lector polipropilè,BD,DN=90mm,junt elàstic,fix.mec.brides
15.02

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Aparcament

1

65,00

m

Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema
unesa número 7 i muntada superficialment

65,00
65,00

14.09

u

Col.lector polipropilè,BD,DN=125mm,junt elàstic,fix.mec.brides

Bloc 1

1

1,00

Bloc 2

1

1,00

Aparcament

1

1,00

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Aparcament

1

15,00

3,00
15.03

15,00

m

Armari met.<=250x250x80 mm,int.,encastat

Armari metàl.lic de 150x200x50cm a la sala de comptador. Inclòs p.p. fixacions, d'accessoris metàl·lics i elements de muntatge.

15,00
14.10

u

Col.lector polipropilè,BD,DN=160mm,junt elàstic,fix.mec.brides

bloc 1

1

1,00

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Aparcament

1

25,00

1,00
15.04

25,00

u

Centralització compt.elèc.,1mòduls,p/12compt.monof.

Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 1 comptadors monofàsics, muntada
25,00
14.11

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=200mm,junt elàstic,fix.mec.brides

bloc 1

1

1,00

aparcament

1

1,00

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Aparcament

1

3,00

2,00
15.05

3,00

m

fins a coberta

Col.lector polipropilè,BD,DN=250mm,junt elàstic,fix.mec.brides

1

3,00

1

7,00

7,00
7,00

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Aparcament

Canal PVC rígid,lateral llis,40x90mm,munt.superf.

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i muntada superficialment

3,00
14.12

m

15.06

u

Parallamps Franklin,antena 5m,munt.superfic.paret

Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat superficialment a la paret

3,00

Edifici

3,00

1

1,00
1,00

15.07

u

Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton<1h,col.superf.

Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix
consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
425, col.locat superficialment
Bloc 1

2

2,00

Bloc 2

1

1,00

Bloc 3

1

1,00

Aparcament 1

1

1,00
5,00

15.08

u

Llumenera sortida emergència/senyalització,

Llumenera de sortida d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret
Bloc 1

2

2,00

Bloc 2

1

1,00

Bloc 3

1

1,00

Aparcament 1

1

1,00
5,00
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CODI

RESUM

15.09

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 16 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

Llumenera fluoresc.1x58W,AF,superfic.sostre

Llumenera decorativa marca ERCO model T16 amb difusor de cubeta de alumini i 1 tub fluorescent
de 54 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment
al sostre

16.01

u

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals

Bloc 1

Bloc 1

Planta baix a

26

26,00

Planta Primera

26

26,00

Planta baix a

8

8,00

Aparcament

20

20,00

Bloc 2

Planta baix a

5

5,00

Planta primera

1

1,00

2

2,00

Bloc 3
Planta baix a

8,00
80,00
15.10

u

16.02

Llumenera Leds amb energia solar

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, amb cisterna amb mecanisme
de doble interruptor, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació,

Parc

15

15,00

Bloc 1

Pati

8

8,00

Planta baix a

6

6,00

Terrassa acces

3

3,00

Planta primera

2

2,00

2

2,00

Bloc 3

u

Planta baix a

Lightcas,làmp.alogena 100W,encast.=218x158mm,equip A

10,00

Llumenera decorativa tipus Erco Lightcastt, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpara alogena de
100 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada

16.03

Planta baix a

29

29,00

Planta primera

24

24,00

Planta baix a

9

9,00

Aparcament

2

2,00

Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70cm,brillant,ampl.45cm

Bloc 3

1

1,00
1,00

Bloc 3

16.04

u

Aixeta monocoman.lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets, amb regulador de cabal deixant un mínim
de 9 l. i un màxim de 12 l.

64,00
u

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 cm de llargària, acabat brillant i
45 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

Bloc 1

15.12

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

Llumenera COVIMED 523, amb il·luminació de leds de 15W, de 3,80 m de alçada, i bateria acumul.ladora de 65 Ah, amb una autonomia de 10/12h. Totalment muntada.

26,00
15.11

u

Bloc 1

Aplic làmpada inc.,150W,superf.

Aplic amb làmpada incandescent ERCO model Zenit o similar de 150 W, muntat superficialment

Planta baix a

5

5,00

Planta primera

1

1,00

2

2,00

Bloc 1

2

2,00

Bloc 3

Bloc 2

2

2,00

Planta baix a

Aparcament

2

2,00
8,00
6,00

15.13

u

16.05

Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret,(2P),16A/250V,a/tapa,econòmi

Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt

Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets, amb regulador de cabal deixant un mínim de 9
l. i un màxim de 12 l.

REST

Bloc 3

PB

6

6,00

P1

11

11,00

HAB

10

10,00

BAR

7

7,00

m

16.06

500

500,00

100

100,00

Bloc 3

100

100,00

u

Sifó botella p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC

Bloc 1

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x150 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta
exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada
Bloc 2

1,00

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

Línia (MT) (3x1x150mm2),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,soterrada

Bloc 1

1

1,00

34,00
15.14

u

Planta baix a

5

5,00

Planta primera

1

1,00

2

2,00

Bloc 3
Planta baix a

8,00
16.07

u

Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
Bloc 3

1

700,00

1,00
1,00

16.08

u

Portarotlles porcellana blanca p/encastar

Portarotlles de porcellana blanca per encastar
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

Bloc 1
6

6,00

Planta primera

2

2,00

2

2,00

17.01

10,00
u

PARCIALS

Barra p/tovallola,acer inoxidable,secció quadrada 18mm,fond.=40m

u

Caldera elèct.,220/400V,pot=12,5kW,planx.acer,p/calef.,mural

Bloc 1

2

2,00

Bloc 2

1

1,00

Bloc 3

1

1,00

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600
mm de llargària, col.locat amb fixacions mecàniques
Bloc 1

5

4,00
17.02

5,00

Planta baix a

6

6,00

Planta primera

2

2,00

2

2,00

u

Radiador alumini 14x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Bloc 3
Planta baix a

QUANTITAT

Caldera elèctrica Model Laura 30 o similarde 220/400 V de tensió, de9,3 a 31,5 kW de potència calorífica màxima

Bloc 3

16.09

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 17 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Planta baix a

Planta baix a

RESUM

Bloc 1

4

4,00

Bloc 3

3

3,00
7,00

15,00
17.03

u

Radiador alumini 19x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Bloc 1
Planta baix a

2

2,00

Planta primera

2

2,00
4,00

17.04

u

Radiador alumini 13x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Bloc 1
Planta baix a

2

2,00

Planta primera

2

2,00
4,00

17.05

u

Radiador alumini 15x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Bloc 1
Planta baix a

2

2,00

Planta primera

2

2,00
4,00

17.06

u

Radiador alumini 16x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Bloc 1
Planta baix a

2

2,00

Planta primera

2

2,00

4

4,00

Bloc 2
Planta baix a

8,00
17.07

u

Radiador alumini 10x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Bloc 1
Planta baix a

5

5,00

Planta primera

3

3,00
8,00

17.08

u

Radiador alumini 3x1 columna,h<550mm,encastat

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Bloc 1
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

Planta baix a

1

1,00

Planta primera

3

3,00

QUANTITAT

CODI

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ DEPROTECCIÓ CONTRE INCENDIS
18.01
4,00

17.09

RESUM

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,230V 10A,preu mitjà,munt.super

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30 °C, de doble contacte a 230 V i 10 A,
de preu mitjà, muntat superficialment

Bloc 1
Planta baix a

3

3,00

Bloc 1

1

1,00

Planta primera

3

3,00

Bloc 2

1

1,00

Bloc 2

Bloc 3

1

1,00

Planta baix a

2

2,00

Bloc 3
3,00
17.10

u

Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire m

Planta baix a

2

2,00

Aparcament

5

5,00

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador
Bloc 1

30

30,00

Bloc 2

4

4,00

Bloc 3

4

4,00

15,00
18.02

u

Detector fums iònic,munt.superf.

Detector de fums iònic, muntat superficialment
Aparcament

12

12,00
12,00

38,00
17.11

m

18.03

Tub Cu recuit, soldat capil.,dific.mitjà,encastat

u

Sirena electrònica,c.c.,so bitònic,munt.int.

Tub de coure recuit de diferents diametres, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Sirena electrònica, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior
Aparcament

1

1,00

Bloc 1

Bloc 1

2

2,00

Planta baix a

1

150,00

150,00

Planta primera

1

150,00

150,00

3,00
18.04

Bloc 2
Planta baix a

Boca incendis,D=45mm,BIE-45,mànega 20m,armari,muntada superfic.p

1

42,00

42,00

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

1

35,00

35,00

Aparcament

Bloc 3
Planta baix a

u

1

1,00

377,00
17.12

u

1,00

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

18.05

u

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

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

Bloc 1

Bloc 1

10

10,00

Planta baix a

15

15,00

Bloc 2

5

5,00

Planta Primera

16

16,00

Bloc 3

5

5,00

12

12,00

Bloc 2
Planta baix a

Aparcament
4

4,00

4

4,00

32,00

Bloc 3
Planta baix a

39,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 19 INSTAL·LACIONS D'APARELLS SANITARIS
19.01

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

20.01

u

Col.lector solar 12 tubs,1,39x1,64x0,1m,superf.obertura2m2,rendi

Col.lector solar de 12 tubs buits, dimensions de 1,39x1,64x0,1 m, superfície d'obertura de 2 m2 i un
rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975, col.locat. Inclòs suport d'acer, elements de fixació i
muntatge de PST.

Bloc 1
Planta baix a

5

5,00

Bloc 1

4

4,00

Planta primera

1

1,00

Bloc 2

1

1,00

Bloc 3

1

1,00

Bloc 3
Planta baix a

2

2,00

6,00
8,00

u

20.02

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

l

Reblert captad.solar,temperatura mín.-35°C

Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °C

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Bloc 1
Planta baix a

5

5,00

Bloc 1

Planta primera

1

1,00

2

2,00

Planta baix a

6

6,00

Bloc 3

Planta primera

2

2,00

Planta baix a

2

2,00

Bloc 3
Planta baix a

8,00
20.03
10,00

19.03

u

Urinari porcel.,evac.sifònica,blanc,preu alt

Bloc 1

1

14,00

14,00

Bloc 2

1

7,00

7,00

Bloc 1

Bloc 3

1

4,00

4,00

2

2,00

25,00

u

20.04

Aigüera planx.ac.inox.,2piques,L70-80cm,brillant,ampl.<=50cm,pre

Bloc 3

1

1,00
1,00

u

m

Aïllament escum.elastom.p/g=19mm,dificult.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
<=50 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

19.05

Tub Cu semidur,DN=16mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.super

Tub de coure semidur de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

2,00
19.04

m

Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica sense necesitat d'aigua, de color blanc, preu
alt, col.locat amb fixacions murals.
Planta baix a

QUANTITAT

CAPITOL 20 INSTAL·LACIÓ DE P.S TÈRMIQUES

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals

19.02

RESUM

Bloc 1

1

14,00

14,00

Bloc 2

1

7,00

7,00

Bloc 3

1

4,00

4,00
25,00

Aixeta lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
Bloc 1
Planta baix a

5

5,00

Planta primera

1

1,00

2

2,00

Bloc 3
Planta baix a

8,00
19.06

u

Aixeta mescl. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt,broc

Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets
Bloc 3

1

1,00
1,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Bloc 1

CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
21.01

RESUM

Despatx os

Armari p/RITM,monobloc,planx.ac.lac.+2 porta,placa munt.fusta hi

4

4,00
4,00

Armari per a recinte d'instal.lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc,
amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

21.11

u

Presa senyal R/TV-SAT,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa,
de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Bloc 1

Bloc 1

RITI

1

1,00

RITS

1

1,00

Despatx os

4

4,00
4,00

2,00
21.02

u

21.12

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x7

1

Bloc 1

1,00

Planta baix a
Planta primera

1,00
21.03

u

Presa telf.,tipus univ.,RJ12 simple,p/cargols,a/tapa,preu mitjà,

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, encastada

Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada superficialment
Bloc 1

u

Reg.pral.ICT,polièst.reforç.,placa munt.fusta hidrof.,440x650x25

29

29,00

7

7,00
36,00

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat,
amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment
Bloc 1

1

1,00
1,00

21.04

u

Reg.sec.ICT,cos polièst.reforç.+tapa metàl.,450x450x150 mm,encas

Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl.lica, de
540x540x130 mm, encastat
Bloc 1

1

1,00
1,00

21.05

u

Caixa reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus A,360x360x120 mm,encastad

Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl.lica, de
tipus A, de 360x360x120 mm, encastada
Bloc 1

1

1,00
1,00

21.06

u

Caixa reg.term.xarx.ICT,plàstic+tapa aïlla.,200x200x120mm,encast

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de 200x200x120 mm, encastada
Bloc 1

1

1,00
1,00

21.07

u

Punt simp.,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament

Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament
Bloc 1

1

1,00
1,00

21.08

u

Dipols FM+TV (1can.band.I,IV,V),pal h4-6m,fix.paret

Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 m d'alçària i
fixat a la paret de nucli d'escala
Bloc 1

1

1,00
1,00

21.09

m

Conductor coaxial atenuació baixa,col.tub

Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub
Bloc 1
Planta baix a

55

55,00

Planta primera

35

35,00
90,00

21.10

u

Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,pre

Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
7 de octubre de 2009

Pàgina

30

7 de octubre de 2009

Pàgina

31

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 22 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT
22.01

u

23.01

Ascensorhidràulic de un sol embarcament per a 4 persones (230 kg)r, velocitat 0.6 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (4 m), maniobra universal simple. Les portes d'accés seran
de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat. La cabina de
panells algomerats tractats contra el foc i l'humitat amb recubriment groc clar. Les portes de la cabina
seran de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat.
1

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 23 VARIS

Ascensor hidràulic.,4 persones,320kg

Bloc 1

RESUM

u

Campana extractora acer inoxidable,90x90cm,2motors,interruptor,3

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl.lics de tres peces, dues làmpades de 40 w,
xemeneia telescòpica
Bloc 3

1

1,00
1,00

1,00
23.02
1,00

u

Bústia planxa acer normalitzada,fix.mec

Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament
Bloc 1

1

1,00

Bloc 3

1

1,00
2,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 24 DESPESES INDIRECTES
24.01

CODI

RESUM

24.11

h

PARCIALS

QUANTITAT

Ajudant fuster

Ajudant fuster

m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafor

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

0,00
24.12

h

Oficial 1a vidrier

Oficial 1a vidrier
0,00

Bloc 1
Façana S-O

2

26,50

7,00

371,00

Façana N-E

1

9,50

3,50

33,25

24.13

h

Oficial 1a fuster

Oficial 1a fuster
404,25

24.02

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

0,00

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform

24.14

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

h

Peó

Peó
0,00

Bloc 1
Façana S-O

2

26,50

7,00

371,00

Façana N-E

1

9,50

3,50

33,25
404,25

24.03

m2 Cartell pintura n/reflectora acer galv.,fixat suport

Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport
0,50

0,50
0,00

24.04

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=50mm

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 50 mm,
fins a pericó o clavegueró
separacio caseta

1

26,00

26,00
26,00

24.05

u

Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.caseta

Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de caseta d'obra de 6x14 m
amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció
1

1,00
1,00

24.06

h

Oficial 1a paleta

Oficial 1a paleta
0,00
24.07

h

Oficial 1a electricista

Oficial 1a electricista
0,00
24.08

h

Ajudant paleta

Ajudant paleta
0,00
24.09

h

Ajudant electricista

Ajudant electricista
0,00
24.10

h

Ajudant vidrier

Ajudant vidrier
0,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CODI

CAPITOL 25 CONTROL DE QUALITAT
25.01

u

Extracció+assaig compressió,3 prov.test.mort.end.

Pressuposts anteriors

26.01

Pressuposts anteriors

Parc

1

1,00
1,00

26.02
1,00

Comprovació instal.lació automàtica contra incend

Jornada de proves de comprovació de la instal.lació automàtica contra incendis
Pressuposts anteriors

ud Banc est. form. i respatlle de fusta

Subministrament i col.locació de banc d'estructura de formigó armat color negre, prefabricat d'alta
qualitat de 3m de llarg, seient i respatller de taulons de fusta bolondo cargolada.

1,00
u

QUANTITAT

ud Centre infantil multifuncio

Inspector prov.estanquitat+pressió,trams xarxes tuberies

Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de tuberies

25.03

PARCIALS

Subministrament i col. locació de parc infantil de jocs per a nens de 1 a 6 anys, format per tobogan,
rampa, túnel per anar de quatre grapes, pont penjant, barra de lliscar, etc, realitzat en fusta impregnada a pressió i tubs d'acer galvanitzat, amb una capa d'imprimació i acabat en polièster.

1,00
1,00

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 26 URBANITZACIO

Extracció i assaig a compressió de 9 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma EHE

25.02

RESUM

Parc

6

Pati

5

6,00
5,00

Terrassa acces

2

2,00

1,00
13,00
1,00

25.04

u

26.03

Comprovació instal.lació enllumenat interior

Subministrament i col.locació de paperera de formigó armat color gris granític, amb acabat hidrofuc.

Jornada de proves de comprovació de la instal.lació d'enllumenat interior, incloent: verificació de les
prescripcions reglamentàries segons MI BT, comprovació del nivell mig d'il.luminació, funcionament
correcte del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat d'emergència
Pressuposts anteriors

ud Paperera de formigó armat blanc

Parc

9

Pati

5

9,00
5,00

Terrassa acces

2

2,00

1,00
16,00
1,00

25.05

u

26.04

Prova estanquitat façana+finestra

Plantació de gespa natural, per cultiu de una barreja de arundinacea al70% y Ray-grass al 30% , inclou la preparació del terreny, plantació a rao de 30gr/m2 i primer rec.

Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant
un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final
1

m2 Gespa natural

1,00

Parc

1

237,00

237,00

Pati

1

335,00

335,00

1,00
25.06

572,00

dia Regularitat superf.(regle) 1paviment

Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d'un paviment, segons la norma
NLT 334
Pressuposts anteriors

1,00
1,00
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 01 ENDERROCS I DECONSTRUCCIÓ
01.01

m2

CODI

10,58

E2211022

Enderroc d'envans

Enderroc mur manposteria

m3

Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.

3,17

m3

Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

7,39

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

38,11

SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
E2241100

TRENTA-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS
m2

2,01

TRES EUROS amb DISSET CÈNTIMS
E2221422

Enderroc de murs de manposteria de gruix variable, amb mitjans mecànic i manuals, inclou la
retirada de runes així com la carrega, sense incloure el transport a l'abocador.

0.01.1

Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

3,87

TRES EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
m2

m2

DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
E2212422

Enderroc de d'envans de fàbrica de maó de 13cm, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
E21D1111X.APM

PREU

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

DEU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
m2

RESUM

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

Desmuntat teula árab amb recuperació

Desmunt de coberta de teula àrab, amb mitjans manuals, amb recuperació de les peces, inclou
retirada de runa i carga.
E21D1111X

UD

m2

Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

1,97

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Obrir forats en mur manposteria

94,46

Obrir forats en murs de manpostería, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador.

UN EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
MO046APM

M3

Carrega i transport de terres a l'abocador

3,42

TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS
01.02

m2

Enderroc forjats bigues de fusta

19,72

Desmontat masiu per mitxans manuals de vigues de fusta, en coberta i forjats, sense recuperació
del material desmontat, desclavat o tall per les zones deteriorades, inclou ayudes d'albañilería, retirada de claus, medis d'elevació carga, descarga i apilat.
DINOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.01.02

m2

Enderroc de forjat de biguetes pref. de form. al.luminós

7,99

Enderroc de forjat de biguetes prefabricades de formigó al.luminós i revoltons ceràmic, amb compressor, inclou la retirada de la runa així com la carrega.
SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
E2431120Z

m3

Transport teules dins obra,dúmper,càrrega man.

22,82

Transport de tèules dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà
VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
01.08

M3

Transport de residus a l'abocador

3,42

Transport de residus de l'obra a l'abocador, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega.
TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ
135138A1

m3

CODI

156,57

145B6AAE

Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,acer

Sostre nervat retic. 25+5cm,casset.mort.ciment/m2,int=0,8m,12kg/

Mur pantalla from. HA-25 armat amb acers B-500-S, de 45 cm,

62,26

SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
04.02.03

100,85

Mur Pantalla de formigó armat, amb una profunditat de 12m com a màxim i de a 45 cm de gruix i
2 m de llarg, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat mecànicament, armat amb acer en barres corrugades B 500 S, segons calculs.

M2

Llosa inclinada d'escales + part proporcional d'esgraons

210,65

Formació de llosa inclinada d'escales i part proporcional d'esgraons, de formigó HA-25/T/20/I, de
16 cm de gruix, armada amb acer B 500 S, inclòs encofrat i desencofrat amb taular de fusta de
pi, tapes laterals, aplicació del desencofrant, tubs de pas d'instal.lacions, elements de fixació i ancoratges a paraments existents, part proporcional de formació d'esglaonat i encofrat, replanteig i
motlluratge.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-UN CÈNTIMS
M2

m2

283,41

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb
una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic

MO006

PREU

Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantía de 0,61
m2/m2 de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de
diàmetre i 0,148 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, incloent part proporcional
de pilars.

CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
m3

RESUM

CAPITOL 04 ESTRUCTURES

Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 acer B 500

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta

135238A1

UD

DOS-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
APM1

ml

Biguetes de fusta laminada de 27x12 cm

37,69

Bigueta de fusta laminada tipus pi silvestre, 27x12 cm de secció y hasta 6 m de longitut, clase
resistente GL24h.

CENT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
APM2

ml

Biguetes de fusta laminada de 80x26 cm

94,21

NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

Coberta inclinada amb panell santwich

50,51

CAPITOL 05 COBERTA
05.01.01

m2

CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 06 REVESTIMENTS
E865U110

Coberta inclinada amb una pendent mitja del 30% , sobre sostre entramat estructural de fusta laminada (no inclòs en aquest preu). aïllament tèrmic de panell rígid tipus santwich de polièster estruit de 50mm d'espessor, amb l'acabar a la cara interior en parts vistes en fusta parts ocultes llis
amb impermeabilització, cobert amb teula àrab ceràmica, en acabat vermell. inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.

m2

Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.,DM,hidròfug,g=16mm,fi

19,91

Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques
DINOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
1511U015

m2

Coberta inv.transit.form.cel.lular+làm EPDM+XPS+feltre polipropi

97,54

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular, impermeabilització amb una
membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, feltre de polipropilè i acabat amb un
paviment flotant de terratzo col.locat sense adherir sobre suports
NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS
E09NAJ050

m2

Coberta ajardinada sense aïllament

47,24

Coberta apadrinada amb substrat vegetal intensiu formada per. aïllant, d'espessor mitx de 10 cm,
en formació de pendents, amb estesa de morter de ciment i sorra de riu 1/6 fratassat, de 2 cm.
d'espessor, imprimació asfàltica compoprimer de 0,3 Kg/m2; lamina de betum elastòmeric compolam BM_V_40, totalment adherida al suport;lamina de betum elastòmeric de Complam BM
PRG 50 jardí, amb adhitius antiarrels i totalment adherida a la anterior, geotèxtil antiadherent geotesan PP-NT-180; geocompost filtrant/drenant DRen flex; llest per a protegir amb substrat vegetal
intensiu.
QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
E09PAC010

m2

Coberta inv. transt. sense aïllament

29,89

Coberta invertida transitable constituïa per: formigó aïllant de argila expandida Arlita d'espessor
mixt de 10cm. amb formació de pendents, espessa de morter ciment 1/6 M-40 de 2cm d'espessor, imprimació asfàltica tipus Emufal TE, làmina asfàltica monocapa adherida, de betum elastòmeric SBS tipus Morterplas parking 4,8 kg. amb armat i terminació superior de polièstire
(LBM-48-FP+FP) llesta per a col·locar el acabat.
VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
E5ZH1D5P

m

Canal semicirc. Coure rígid,D=125mm,col.

19,21

Canal exterior de secció semicircular de Coure rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada amb peces especials i connectada al baixant
DINOU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
E5ZH78YD

m

Reixa desguàs acer galv.,ampl.=200mm,bast.L 20x20mm,col.morter 1

86,83

Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20
mm, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
E5ZH4DK4

u

Bunera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques

33,38

Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions
mecàniques
TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

car.guix perf. vert/horit, llana vidre40mm+guix laminat antihu

45,46

CAPITOL 07 ENVANS
1652UH121

m2

CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 08 AÏLLAMENT
E7C41711

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40
mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament

m2

Aïll.feltre LV,g=70mm,res.tèrmica>=1,80m2K/W,kraft enquitran.,co

5,57

Aïllament amb feltres de llana de vidre, de gruix 70 mm, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W,
amb paper kraft enquitranat, col.locat sense adherir col·locat en ll'interior de l'envà o entre envà o
aplacat de DM i tancament de mamapostería.
CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1652UH12

m2

Envà perf.vert/horit.46-55mm+guix laminat antihu

45,46

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40
mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament
QUARANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1652UF12

m2

Envà perf.vert/horit.46-55mm,llana roca 40mm+guix laminat resist

48,70

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm
d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40
mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat resistent al foc de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament
QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 09 PAVIMENTS
19371134

m2

CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 10 FALSOS SOSTRES

solera de 20cm de formigó armat

21,91

E7CPA533

Solera de 20 cm de gruix de formigó lleuger d'argila expandida de 1500 a 1750 N/cm2 de resistència a la compressió, armada amb malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm, 4 i 4
mm, làmina de polietilè de 100 µm de gruix, subbase de 20 cm de gruix d'argila expandida de
densitat 350 kg/m3 abocada en sec i làmina separadora de feltre de polipropilè de pes 100 a 110
g/m2

m2

Cel ras de panell absorbent 50

58,40

Fals sostre de Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel
protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm,sistema fix amb entramat ocult
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada amb tots els materials auxiliars de col.locació.
CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
19C12422

m2

Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,1a,preu alt,mort.1:6,int.int

33,34

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de
2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat
TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
E9U341AV

m

Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe

7,18

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter
adhesiu
SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
E9QG196E

m2

Parquet flot.posts multic.,capa acab.g=2,5-2,9mm,roure nacional

29,39

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional nature envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix
total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix
VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
E9U7U110

m

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

8,61

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols
VUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
E9V2ABKKZ6

m

Esglaó pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co

54,71

Esglaó de terratzo de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell
polit i abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs els tapajunts de material d'obra de 20mm d'amplada i 10mm de fondaria
amb massilla de silicona neutre aplicat amb pistola manual.
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS
E9V2ABKKZ6.AP

m

Repla pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co

54,71

Repla de terratzo de gra mitjà, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs els tapajunts de material d'obra de 20mm d'amplada i
10mm de fondaria amb massilla de silicona neutre aplicat amb pistola manual.
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS
E9G226FC

m3

Paviment form.HM-30/P/10/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me

129,72

Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color
CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
E9B212HK

m2

Paviment pedra gres serrada,preu alt,g=40mm,1251-2500cm2,col.mor

73,27

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
SETANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 11 FUSTERIA INTERIOR
EATA11N1

u

CODI

1.442,95

EA112FL6

Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.

EA11E5L61

Finestra fusta roure

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx200

u

Balconera fusta roure

EAV2CFAR

m2

Persi.enr.PVC.,lamel. g=14-14,5mm, h=40-45mm,4,5-5kg/m2

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast. 80cmx200cm

CENT SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

31,11

1A221331

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
de 200 cm d'alçària
u

Fulla bat.armari,fusta roure 30mm,c.llises+int.fusta,50cmx190cm

m2

Porta exterior dentranda.envernis roure

68,34

Porta exterior de fusta, envernissada, amb2 portes de fulles batents de fusta de roure, d'una llum
de bastiment aproximada de 280x300 cm, amb bastiment de base paret de fàbricaper a porta de
fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. en una fulla
conté una alte porta de bastiment aproximat de 220 x 100cm.

TRENTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EAQQ2254

107,54

Persiana .PVC.,lamel. g=14-14,5mm, h=40-45mm,4,5-5kg/m2

NORANTA-UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
u

621,16

SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS

91,98

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
EANA5185

93,70

Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x255 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua i classificació mínima C4 de resistència
al ven, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS
u

u

NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
246,23

Porta tallafocs metàl.lica, EI 60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

EAQD2265

PREU

Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra entre 29x23 a 200x170 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua,classificació mínima C4 de resistència al
vent, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
NORANTA-CINC CÈNTIMS
u

RESUM

CAPITOL 12 FUSTERIA EXTERIOR

Porta acústica 47dBA,1full,90x200 cm

Porta acústica metàl.lica aïllament 47 dBA, d'una fulla batent de 98 mm de gruix total i planxa de
1,5 mm de gruix amb reblert de material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca
de pressió per lleva i galze de junt de neoprè i acabat metàlic tallafocs de resistència 60 min

EASA71N2

UD

102,88

SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària
CENT DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
E13EZL010

ud

Porta corredera fusta de roure de 30mm llises

260,63

Porta corredera per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 14 PINTURES I MORTER DE FAÇANA
E898J2A0Z1

m2

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

4,99

ED111B21Z0

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm

m2

Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

CATORZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
6,10

ED111B21Z1

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=50mm

m2

QUINZE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.

22,17

ED15B771Z5

Pintat de baranes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat color negre

m

Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides

m2

19,89

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

VINT-I-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
E8B11A00Z03

15,71

Ramal d'aparells sanitaris de tub de PVC, de diàmetre 50 mm, fins a baixant. Inclòs p.p d'accessoris, fixasions i elements de muntatge

SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS
E89AABJ0Z44

14,98

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
E898E240Z6

PREU

DINOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

reajuntat de morter entre les pedres del mur de façana

3,78

ED111B21Z7

reajuntat de morter entre les pedres del mur de façana

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=110mm

16,14

Ramal generals de tub de PVC, de diàmetre 110 mm, fins a baixant. Inclòs p.p d'accessoris, fixasions i elements de muntatge

TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

SETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
ED3112B6Z2

u

Registre sifònica PVC,D=110mm,5x40mm+1x

13,56

Registre sifònic penjat al forjat aparcament, de PVC, de D=110 mm, amb taps de registre a l'entrada al mig i a la sortida
TRETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
EDN3A0K1Z2

m

Xemeneia ventil.ceràm.,1ppal.+1 secund.,col.1:2:10

28,59

Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosos l'aspirador estàtic i
les reixetes
VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
EKK15221

u

Reixeta estampada alumini 20x20cm,fix.mecàn.

10,71

Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x20 cm, fixada mecànicament
DEU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
ED15P811.APM2

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=90mm,junt elàstic,fix.mec.brides

33,23

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90
mm amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
ED15P811

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=125mm,junt elàstic,fix.mec.brides

35,93

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
ED15P811.APM

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=160mm,junt elàstic,fix.mec.brides

38,30

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160
mm amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
ED15P811.APM1

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=200mm,junt elàstic,fix.mec.brides

40,61

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200
mm amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
ED15P811.APM3

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=250mm,junt elàstic,fix.mec.brides

46,68

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 250
mm amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 16 INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT
EG631EA3Z1

u

Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,

CODI

UD

RESUM

PREU

EGK2L681

m

Línia (MT) (3x1x150mm2),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,soterrada

37,48

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x150 mm2, constituïda per cables
unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i
coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

12,70

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
DOTZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
EG112592Z1

u

Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super

TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

252,80

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i muntada superficialment
DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS
EG1A0211Z2

u

Armari met.<=250x250x80 mm,int.,encastat

35,80

Armari metàl.lic de 150x200x50cm a la sala de comptador. Inclòs p.p. fixacions, d'accessoris
metàl·lics i elements de muntatge.
TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EG1N6C3FZ3

u

Centralització compt.elèc.,1mòduls,p/12compt.monof.

1.283,71

Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 1 comptadors monofàsics, muntada
MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-UN CÈNTIMS
EG2A1302Z1

m

Canal PVC rígid,lateral llis,40x90mm,munt.superf.

10,85

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i muntada superficialment
DEU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EM91102R

u

Parallamps Franklin,antena 5m,munt.superfic.paret

792,26

Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat superficialment a la paret
SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS
EH614531Z2

u

Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton<1h,col.superf.

67,97

Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de
baix consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de
protecció IP 425, col.locat superficialment
SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
EH612325Z1

u

Llumenera sortida emergència/senyalització,

118,46

Llumenera de sortida d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret
CENT DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
EH117324Z1

u

Llumenera fluoresc.1x58W,AF,superfic.sostre

61,17

Llumenera decorativa marca ERCO model T16 amb difusor de cubeta de alumini i 1 tub fluorescent de 54 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre
SEIXANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
APM.0003

u

Llumenera Leds amb energia solar

496,04

Llumenera COVIMED 523, amb il·luminació de leds de 15W, de 3,80 m de alçada, i bateria acumul.ladora de 65 Ah, amb una autonomia de 10/12h. Totalment muntada.
QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS
EH2D5A42Z1

u

Lightcas,làmp.alogena 100W,encast.=218x158mm,equip A

103,51

Llumenera decorativa tipus Erco Lightcastt, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpara alogena
de 100 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm
de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada
CENT TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
EH32U010Z2

u

Aplic làmpada inc.,150W,superf.

30,09

Aplic amb làmpada incandescent ERCO model Zenit o similar de 150 W, muntat superficialment
TRENTA EUROS amb NOU CÈNTIMS
EG635B21Z1

u

Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret,(2P),16A/250V,a/tapa,econòmi

7,74

Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu
econòmic, muntada sobre caixa o bastidor
SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 17 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
EJ13B212Z1

u

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 18 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

52,26

EE24A5JJ

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

u

Caldera elèct.,220/400V,pot=12,5kW,planx.acer,p/calef.,mural

u

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

MIL VUITANTA EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
161,23

EE3685B1

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, amb cisterna amb mecanisme de doble interruptor, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació,
u

u

Radiador alumini 14x1 columna,h<650mm,encastat

CENT TRENTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70cm,brillant,ampl.45cm

EE3675B1

u

Radiador alumini 19x1 columna,h<650mm,encastat

CENT SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
u

Aixeta monocoman.lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

91,17

EE3665B1

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets, amb regulador de cabal deixant un
mínim de 9 l. i un màxim de 12 l.

u

Radiador alumini 13x1 columna,h<650mm,encastat

u

CENT QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt

84,30

EE3655B1

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets, amb regulador de cabal deixant un mínim
de 9 l. i un màxim de 12 l.

u

Radiador alumini 15x1 columna,h<650mm,encastat

u

CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

Sifó botella p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC

10,62

EE3655B1.02

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
u

Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Portarotlles porcellana blanca p/encastar

Radiador alumini 10x1 columna,h<650mm,encastat

110,51

CENT DEU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

15,49
EE363581

Barra p/tovallola,acer inoxidable,secció quadrada 18mm,fond.=40m

u

Radiador alumini 3x1 columna,h<550mm,encastat

53,46

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

QUINZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
u

u

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Portarotlles de porcellana blanca per encastar
EJ4ZU120Z4

159,12

CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
EE3655B1.01

DEU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
u

Radiador alumini 16x1 columna,h<650mm,encastat

10,85

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC
EJ4ZU010Z4

u

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

DEU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
EJ38B7DGZ3

154,98

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
EJ33B7NGZ3

147,99

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

NORANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS
EJ28512GZ2

171,56

Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

68,77

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 cm de llargària, acabat brillant i 45 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble
EJ23512GZ2

133,10

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

CENT SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
EJ18LAALZ1

1.080,49

Caldera elèctrica Model Laura 30 o similarde 220/400 V de tensió, de9,3 a 31,5 kW de potència
calorífica màxima

CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
EJ14B11PZ1

PREU

26,65

CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i
600 mm de llargària, col.locat amb fixacions mecàniques
EEV21112

VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

u

Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,230V 10A,preu mitjà,munt.super

20,03

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30 °C, de doble contacte a 230 V i 10
A, de preu mitjà, muntat superficialment
VINT EUROS amb TRES CÈNTIMS
EEZ51110

u

Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire m

32,91

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador
TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
EF5353B7

m

Tub Cu recuit, soldat capil.,dific.mitjà,encastat

9,58

Tub de coure recuit de diferents diametres, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat encastat
NOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
EEU11113

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

15,69

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat
QUINZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 19 INSTAL·LACIÓ DEPROTECCIÓ CONTRE INCENDIS
EM31261J

u

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 20 INSTAL·LACIONS D'APARELLS SANITARIS

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

51,32

EJ13B212

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

u

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

u

Detector fums iònic,munt.superf.

CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

38,80

EJ14B11P

Detector de fums iònic, muntat superficialment
u

Sirena electrònica,c.c.,so bitònic,munt.int.

Boca incendis,D=45mm,BIE-45,mànega 20m,armari,muntada superfic.p

Urinari porcel.,evac.sifònica,blanc,preu alt

151,16

CENT CINQUANTA-UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EJ18LFAL

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210

u

Aigüera planx.ac.inox.,2piques,L70-80cm,brillant,ampl.<=50cm,pre

81,03

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
<=50 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
u

u

Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica sense necesitat d'aigua, de color blanc,
preu alt, col.locat amb fixacions murals.

272,05

Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,
muntada superficialment a la paret
EMDBU005

161,23

CENT SEIXANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
EJ16B21B

TRENTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
u

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

30,40

Sirena electrònica, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior
EM23234R

u

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EM131067

52,26

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
EM111015

PREU

10,06

VUITANTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

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

EJ23112G

u

Aixeta lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

66,37

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

DEU EUROS amb SIS CÈNTIMS

SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
EJ28112G

u

Aixeta mescl. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt,broc

90,53

Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets
NORANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ DE P.S TÈRMIQUES
EEA16A85Z1

u

CODI

1.023,50

EPD71AG5Z1

Reblert captad.solar,temperatura mín.-35°C

Armari p/RITM,monobloc,planx.ac.lac.+2 porta,placa munt.fusta hi

Tub Cu semidur,DN=16mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.super

u

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x7

8,72

CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
EPD2A1D1Z1

VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
m

166,55

Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada superficialment

Tub de coure semidur de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
EFQ37442Z6

729,26

SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
EPD11151Z1

TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
m

u

3,64

Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °C
EF5273B2Z145

PREU

Armari per a recinte d'instal.lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de
fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris
necessaris per al muntatge

MIL VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
l

RESUM

CAPITOL 22 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Col.lector solar 12 tubs,1,39x1,64x0,1m,superf.obertura2m2,rendi

Col.lector solar de 12 tubs buits, dimensions de 1,39x1,64x0,1 m, superfície d'obertura de 2 m2 i
un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975, col.locat. Inclòs suport d'acer, elements de fixació i muntatge de PST.
EEAZA300

UD

Aïllament escum.elastom.p/g=19mm,dificult.mitj

u

Reg.pral.ICT,polièst.reforç.,placa munt.fusta hidrof.,440x650x25

205,94

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

9,90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

DOS-CENTS CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EPD3A3F4Z1

u

Reg.sec.ICT,cos polièst.reforç.+tapa metàl.,450x450x150 mm,encas

96,76

Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl.lica, de
540x540x130 mm, encastat
NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
EPD4AA50Z1

u

Caixa reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus A,360x360x120 mm,encastad

36,05

Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl.lica,
de tipus A, de 360x360x120 mm, encastada
TRENTA-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS
EPD5A020Z1

u

Caixa reg.term.xarx.ICT,plàstic+tapa aïlla.,200x200x120mm,encast

28,16

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic
i tapa aïllant, de 200x200x120 mm, encastada
VINT-I-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EPD6111MZ1

u

Punt simp.,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament

16,85

Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament
SETZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EP111201Z

u

Dipols FM+TV (1can.band.I,IV,V),pal h4-6m,fix.paret

567,68

Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 m d'alçària i fixat a la paret de nucli d'escala
CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
EP152006Z

m

Conductor coaxial atenuació baixa,col.tub

1,22

Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub
UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
EP148113Z1

u

Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,pre

13,64

Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa,
de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
TRETZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EP148213Z1

u

Presa senyal R/TV-SAT,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,

17,36

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
DISSET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EP5313A2Z1

u

Presa telf.,tipus univ.,RJ12 simple,p/cargols,a/tapa,preu mitjà,

11,60

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, encastada
ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 23 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT
EL66217HZ1

u

CODI

UD

RESUM

PREU

Campana extractora acer inoxidable,90x90cm,2motors,interruptor,3

322,67

CAPITOL 24 VARIS

Ascensor hidràulic.,4 persones,320kg

15.666,47

EQ880002

Ascensorhidràulic de un sol embarcament per a 4 persones (230 kg)r, velocitat 0.6 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (4 m), maniobra universal simple. Les portes d'accés
seran de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat. La
cabina de panells algomerats tractats contra el foc i l'humitat amb recubriment groc clar. Les portes de la cabina seran de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat.

u

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl.lics de tres peces, dues làmpades de 40
w, xemeneia telescòpica
TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

QUINZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb
QUARANTA-SET CÈNTIMS

EQ611001

u

Bústia planxa acer normalitzada,fix.mec

31,68

Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament
TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 25 DESPESES INDIRECTES
I1213251

m2

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 26 CONTROL DE QUALITAT

Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafor

9,14

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

BV219K0PZ2

u

Extracció+assaig compressió,3 prov.test.mort.end.

m2

CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS
BVZZ4E10

u

Inspector prov.estanquitat+pressió,trams xarxes tuberies

Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform

CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0,11
BVZZ3K60

BVZZ3K50

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=50mm

593,78

u

Comprovació instal.lació enllumenat interior

230,02

Jornada de proves de comprovació de la instal.lació d'enllumenat interior, incloent: verificació de
les prescripcions reglamentàries segons MI BT, comprovació del nivell mig d'il.luminació, funcionament correcte del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat d'emergència

17,17

DOS-CENTS TRENTA EUROS amb DOS CÈNTIMS

DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
u

Comprovació instal.lació automàtica contra incend

CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 50
mm, fins a pericó o clavegueró
IQU12211

u

Jornada de proves de comprovació de la instal.lació automàtica contra incendis

ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS
m

593,78

Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de tuberies

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2
de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
ID111B31

593,04

Extracció i assaig a compressió de 9 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma
EHE

NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
I1215250

PREU

Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.caseta

136,57

JAV11151Z1

u

Prova estanquitat façana+finestra

585,44

Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final

Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de caseta d'obra de
6x14 m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

CENT TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

BVA9410KZ2

dia

Regularitat superf.(regle) 1paviment

278,11

Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d'un paviment, segons la norma NLT 334
DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 27 URBANITZACIO
U16IP017

ud

Centre infantil multifuncio

20.860,28

Subministrament i col. locació de parc infantil de jocs per a nens de 1 a 6 anys, format per tobogan, rampa, túnel per anar de quatre grapes, pont penjant, barra de lliscar, etc, realitzat en fusta
impregnada a pressió i tubs d'acer galvanitzat, amb una capa d'imprimació i acabat en polièster.
VINT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS
U16MAB050

ud

Banc est. form. i respatlle de fusta

629,04

Subministrament i col.locació de banc d'estructura de formigó armat color negre, prefabricat d'alta
qualitat de 3m de llarg, seient i respatller de taulons de fusta bolondo cargolada.
SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
U16MCA080

ud

Paperera de formigó armat blanc

277,28

Subministrament i col.locació de paperera de formigó armat color gris granític, amb acabat hidrofuc.
DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS
U14PH001

m2

Gespa natural

2,67

Plantació de gespa natural, per cultiu de una barreja de arundinacea al70% y Ray-grass al 30% ,
inclou la preparació del terreny, plantació a rao de 30gr/m2 i primer rec.
DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

7 de octubre de 2009

Pàgina

27

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 01 ENDERROCS I DECONSTRUCCIÓ
01.01

m2 Desmuntat teula árab amb recuperació

02.01

10,58

5.518,95

02.02

m2 Enderroc d'envans

230,46

3,87

891,88

02.03

m2 Enderroc mur manposteria

1.425,00

2,01

2.864,25

116,25

3,17

368,51

119,75

7,39

884,95

204,93

1,97

403,71

517,25

3,42

1.769,00

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.mec.

m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.

m3 Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

Enderroc de murs de manposteria de gruix variable, amb mitjans mecànic i manuals, inclou la retirada de runes així com la carrega, sense incloure el transport a l'abocador.
02.04
199,08

38,11

7.586,94

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

m2 Obrir forats en mur manposteria

Obrir forats en murs de manpostería, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor, sense incloure transport a l'abocador.

02.05

34,53
01.05

IMPORT

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Enderroc de d'envans de fàbrica de maó de 13cm, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

01.04

PREU

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

521,64

01.03

QUANTITAT

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

Desmunt de coberta de teula àrab, amb mitjans manuals, amb recuperació de les peces, inclou retirada de runa i carga.

01.02

RESUM

94,46

M3 Carrega i transport de terres a l'abocador

3.261,70

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................

m2 Enderroc forjats bigues de fusta

6.290,42

Desmontat masiu per mitxans manuals de vigues de fusta, en coberta i forjats, sense recuperació del
material desmontat, desclavat o tall per les zones deteriorades, inclou ayudes d'albañilería, retirada
de claus, medis d'elevació carga, descarga i apilat.

01.06

616,17

19,72

12.150,87

165,68

7,99

1.323,78

52,16

22,82

1.190,29

435,36

3,42

1.488,93

m2 Enderroc de forjat de biguetes pref. de form. al.luminós

Enderroc de forjat de biguetes prefabricades de formigó al.luminós i revoltons ceràmic, amb compressor, inclou la retirada de la runa així com la carrega.

01.07

m3 Transport teules dins obra,dúmper,càrrega man.

Transport de tèules dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà

01.08

M3 Transport de residus a l'abocador

Transport de residus de l'obra a l'abocador, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega.

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I DECONSTRUCCIÓ....................................................................................
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ
03.01

m3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 acer B 500

04.01

119,75

156,57

PREU

IMPORT

1.058,96

62,26

65.930,85

23,63

210,65

4.977,66

777,00

37,69

29.285,13

172,73

94,21

16.272,89

m2 Sostre nervat retic. 25+5cm,casset.mort.ciment/m2,int=0,8m,12kg/

Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantía de 0,61 m2/m2
de sostre, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per
a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,148
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot, incloent part proporcional de pilars.

18.749,26

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,acer

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic

04.02

49,29
03.03

QUANTITAT

CAPITOL 04 ESTRUCTURES

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer
en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

03.02

RESUM

283,41

M2 Llosa inclinada d'escales + part proporcional d'esgraons

Formació de llosa inclinada d'escales i part proporcional d'esgraons, de formigó HA-25/T/20/I, de 16
cm de gruix, armada amb acer B 500 S, inclòs encofrat i desencofrat amb taular de fusta de pi, tapes
laterals, aplicació del desencofrant, tubs de pas d'instal.lacions, elements de fixació i ancoratges a
paraments existents, part proporcional de formació d'esglaonat i encofrat, replanteig i motlluratge.

13.969,28

M2 Mur pantalla from. HA-25 armat amb acers B-500-S, de 45 cm,

Mur Pantalla de formigó armat, amb una profunditat de 12m com a màxim i de a 45 cm de gruix i 2
m de llarg, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat mecànicament, armat amb acer en barres corrugades
B 500 S, segons calculs.
04.03
600,00

100,85

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ..................................................................................................................

ml Biguetes de fusta laminada de 27x12 cm

Bigueta de fusta laminada tipus pi silvestre, 27x12 cm de secció y hasta 6 m de longitut, clase resistente GL24h.

60.510,00

93.228,54

04.04

ml Biguetes de fusta laminada de 80x26 cm

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURES....................................................................................................................

7 de octubre de 2009
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 05 COBERTA
05.01

QUANTITAT

PREU

IMPORT

741,12

19,91

14.755,70

CAPITOL 06 REVESTIMENTS

m2 Coberta inclinada amb panell santwich

06.01

Coberta inclinada amb una pendent mitja del 30% , sobre sostre entramat estructural de fusta laminada (no inclòs en aquest preu). aïllament tèrmic de panell rígid tipus santwich de polièster estruit de
50mm d'espessor, amb l'acabar a la cara interior en parts vistes en fusta parts ocultes llis amb impermeabilització, cobert amb teula àrab ceràmica, en acabat vermell. inclou tots els elements i medis auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.

05.02

RESUM

m2 Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.,DM,hidròfug,g=16mm,fi

Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques

TOTAL CAPITOL 06 REVESTIMENTS...................................................................................................................
521,64

50,51

26.348,04

33,00

97,54

3.218,82

237,51

47,24

11.219,97

535,80

29,89

16.015,06

97,15

19,21

1.866,25

43,05

86,83

3.738,03

19,00

33,38

634,22

14.755,70

m2 Coberta inv.transit.form.cel.lular+làm EPDM+XPS+feltre polipropi

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament
tèrmic amb plaques de poliestirè extruït, feltre de polipropilè i acabat amb un paviment flotant de terratzo col.locat sense adherir sobre suports

05.03

m2 Coberta ajardinada sense aïllament

Coberta apadrinada amb substrat vegetal intensiu formada per. aïllant, d'espessor mitx de 10 cm, en
formació de pendents, amb estesa de morter de ciment i sorra de riu 1/6 fratassat, de 2 cm. d'espessor, imprimació asfàltica compoprimer de 0,3 Kg/m2; lamina de betum elastòmeric compolam
BM_V_40, totalment adherida al suport;lamina de betum elastòmeric de Complam BM PRG 50 jardí,
amb adhitius antiarrels i totalment adherida a la anterior, geotèxtil antiadherent geotesan PP-NT-180;
geocompost filtrant/drenant DRen flex; llest per a protegir amb substrat vegetal intensiu.

05.04

m2 Coberta inv. transt. sense aïllament

Coberta invertida transitable constituïa per: formigó aïllant de argila expandida Arlita d'espessor mixt
de 10cm. amb formació de pendents, espessa de morter ciment 1/6 M-40 de 2cm d'espessor, imprimació asfàltica tipus Emufal TE, làmina asfàltica monocapa adherida, de betum elastòmeric SBS tipus Morterplas parking 4,8 kg. amb armat i terminació superior de polièstire (LBM-48-FP+FP) llesta
per a col·locar el acabat.

05.05

m

Canal semicirc. Coure rígid,D=125mm,col.

Canal exterior de secció semicircular de Coure rígid, de diàmetre 125 mm, col.locada amb peces
especials i connectada al baixant

05.06

m

Reixa desguàs acer galv.,ampl.=200mm,bast.L 20x20mm,col.morter 1

Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm,
col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

05.07

u

Bunera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques

Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques

TOTAL CAPITOL 05 COBERTA..............................................................................................................................

7 de octubre de 2009

63.040,39
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 07 ENVANS
07.01

QUANTITAT

PREU

IMPORT

741,12

5,57

4.128,04

CAPITOL 08 AÏLLAMENT

m2 car.guix perf. vert/horit, llana vidre40mm+guix laminat antihu

08.01

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

07.02

RESUM

m2 Aïll.feltre LV,g=70mm,res.tèrmica>=1,80m2K/W,kraft enquitran.,co

Aïllament amb feltres de llana de vidre, de gruix 70 mm, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb
paper kraft enquitranat, col.locat sense adherir col·locat en ll'interior de l'envà o entre envà o aplacat
de DM i tancament de mamapostería.

69,38

45,46

3.154,01

103,21

45,46

4.691,93

268,47

48,70

13.074,49

TOTAL CAPITOL 08 AÏLLAMENT...........................................................................................................................

4.128,04

m2 Envà perf.vert/horit.46-55mm+guix laminat antihu

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

07.03

m2 Envà perf.vert/horit.46-55mm,llana roca 40mm+guix laminat resist

Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat resistent al foc de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

TOTAL CAPITOL 07 ENVANS ................................................................................................................................

7 de octubre de 2009

20.920,43
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 09 PAVIMENTS
09.01

QUANTITAT

PREU

IMPORT

371,62

58,40

21.702,61

CAPITOL 10 FALSOS SOSTRES

m2 solera de 20cm de formigó armat

10.01

Solera de 20 cm de gruix de formigó lleuger d'argila expandida de 1500 a 1750 N/cm2 de resistència
a la compressió, armada amb malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm, 4 i 4 mm, làmina
de polietilè de 100 µm de gruix, subbase de 20 cm de gruix d'argila expandida de densitat 350
kg/m3 abocada en sec i làmina separadora de feltre de polipropilè de pes 100 a 110 g/m2

09.02

RESUM

m2 Cel ras de panell absorbent 50

Fals sostre de Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel
protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm,sistema fix amb entramat ocult amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada amb tots els materials auxiliars de col.locació.

1.678,95

21,91

36.785,79

574,87

33,34

19.166,17

423,22

7,18

3.038,72

147,62

29,39

4.338,55

69,70

8,61

600,12

21,25

54,71

1.162,59

6,00

54,71

328,26

1.203,51

129,72

156.119,32

694,37

73,27

50.876,49

TOTAL CAPITOL 10 FALSOS SOSTRES..............................................................................................................

m2 Pavim.terratzo llis g.mitjà 40x40cm,1a,preu alt,mort.1:6,int.int

21.702,61

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm
de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

09.03

m

Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu

09.04

m2 Parquet flot.posts multic.,capa acab.g=2,5-2,9mm,roure nacional

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure
nacional nature envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14
mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
de gruix

09.05

m

Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col.locat amb tacs d´expansió i cargols

09.06

m

Esglaó pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co

Esglaó de terratzo de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Inclòs els tapajunts de material d'obra de 20mm d'amplada i 10mm de fondaria amb massilla
de silicona neutre aplicat amb pistola manual.

09.07

m

Repla pedra artif.gra mitjà preu alt,esc.bisell,pol./abrill.,co

Repla de terratzo de gra mitjà, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs els tapajunts de material d'obra de 20mm d'amplada i 10mm
de fondaria amb massilla de silicona neutre aplicat amb pistola manual.

09.08

m3 Paviment form.HM-30/P/10/I+E,transp.mecànic,vibr.manual,remol.me

Paviment de formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars de color

09.09

m2 Paviment pedra gres serrada,preu alt,g=40mm,1251-2500cm2,col.mor

Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col.locades a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

TOTAL CAPITOL 09 PAVIMENTS ..........................................................................................................................

7 de octubre de 2009
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 11 FUSTERIA INTERIOR
11.01

u

Porta acústica 47dBA,1full,90x200 cm

12.01

6,00
u

1.442,95

8.657,70

246,23

Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx200

11,00
u

91,98

1.011,78

12.03

Bast.3/4 porta fusta,p/llum bast. 80cmx200cm

11,00

31,11

342,21

6,00

102,88

617,28

Fulla bat.armari,fusta roure 30mm,c.llises+int.fusta,50cmx190cm

Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 cm d'alçària

11.06

93,70

2.623,60

u

1,00

621,16

621,16

48,60

107,54

5.226,44

12,42

68,34

848,78

Balconera fusta roure

m2 Persi.enr.PVC.,lamel. g=14-14,5mm, h=40-45mm,4,5-5kg/m2

Persiana .PVC.,lamel. g=14-14,5mm, h=40-45mm,4,5-5kg/m2

12.04
u

28,00

Finestra fusta roure

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

11.05

IMPORT

Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x255 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua i classificació mínima C4 de resistència al ven,
amb bastiment amb caixa de persiana i guies

1.477,38

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

11.04

PREU

Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra entre 29x23 a 200x170 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua,classificació mínima C4 de resistència al vent, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies

12.02
6,00

u

u

Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.

Porta tallafocs metàl.lica, EI 60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

11.03

QUANTITAT

CAPITOL 12 FUSTERIA EXTERIOR

Porta acústica metàl.lica aïllament 47 dBA, d'una fulla batent de 98 mm de gruix total i planxa de 1,5
mm de gruix amb reblert de material fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de
pressió per lleva i galze de junt de neoprè i acabat metàlic tallafocs de resistència 60 min

11.02

RESUM

m2 Porta exterior dentranda.envernis roure

Porta exterior de fusta, envernissada, amb2 portes de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 280x300 cm, amb bastiment de base paret de fàbricaper a porta de fusta,
folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. en una fulla conté una alte porta de bastiment aproximat de 220 x 100cm.

ud Porta corredera fusta de roure de 30mm llises

TOTAL CAPITOL 12 FUSTERIA EXTERIOR..........................................................................................................

9.319,98

Porta corredera per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
9,00

260,63

TOTAL CAPITOL 11 FUSTERIA INTERIOR..........................................................................................................

7 de octubre de 2009
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 13 PINTURES I MORTER DE FAÇANA
13.01

m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

14.01

4,99

m

IMPORT

10,00

14,98

149,80

15,50

15,71

243,51

55,10

19,89

1.095,94

39,10

16,14

631,07

3,00

13,56

40,68

6,60

28,59

188,69

6,60

10,71

70,69

65,00

33,23

2.159,95

15,00

35,93

538,95

25,00

38,30

957,50

3,00

40,61

121,83

3,00

46,68

140,04

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm

7.289,69

m2 Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.

14.02

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=50mm

Ramal d'aparells sanitaris de tub de PVC, de diàmetre 50 mm, fins a baixant. Inclòs p.p d'accessoris, fixasions i elements de muntatge
457,14

6,10

2.788,55

m2 Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.

14.03

Pintat de baranes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
color negre

m

Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
5,92

13.04

PREU

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró
1.460,86

13.03

QUANTITAT

CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

13.02

RESUM

22,17

131,25

m2 reajuntat de morter entre les pedres del mur de façana

14.04

reajuntat de morter entre les pedres del mur de façana
14,50

3,78

TOTAL CAPITOL 13 PINTURES I MORTER DE FAÇANA....................................................................................

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=110mm

Ramal generals de tub de PVC, de diàmetre 110 mm, fins a baixant. Inclòs p.p d'accessoris, fixasions i elements de muntatge

54,81

10.264,30

m

14.05

u

Registre sifònica PVC,D=110mm,5x40mm+1x

Registre sifònic penjat al forjat aparcament, de PVC, de D=110 mm, amb taps de registre a l'entrada
al mig i a la sortida

14.06

m

Xemeneia ventil.ceràm.,1ppal.+1 secund.,col.1:2:10

Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosos l'aspirador estàtic i les reixetes

14.07

u

Reixeta estampada alumini 20x20cm,fix.mecàn.

Reixeta de ventilació estampada d'alumini, de 20x20 cm, fixada mecànicament

14.08

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=90mm,junt elàstic,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14.09

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=125mm,junt elàstic,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14.10

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=160mm,junt elàstic,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14.11

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=200mm,junt elàstic,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

14.12

m

Col.lector polipropilè,BD,DN=250mm,junt elàstic,fix.mec.brides

Baixant de tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 mm
amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

TOTAL CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ......................................................................................

7 de octubre de 2009
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

RESUM

CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT
15.01

u

15.14

Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
106,00
15.02

u

12,70

1.346,20

m

u

PREU

IMPORT

34,00

7,74

263,16

700,00

37,48

26.236,00

Línia (MT) (3x1x150mm2),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,soterrada

Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x150 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RHZ1 18/30 kV de 150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl.lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta
exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada

Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema
unesa número 7 i muntada superficialment

15.03

QUANTITAT

TOTAL CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS DE ELECTRICITAT...............................................................................
3,00

252,80

758,40

1,00

35,80

35,80

2,00

1.283,71

2.567,42

7,00

10,85

75,95

1,00

792,26

792,26

5,00

67,97

339,85

5,00

118,46

592,30

80,00

61,17

4.893,60

26,00

496,04

12.897,04

64,00

103,51

6.624,64

6,00

30,09

180,54

57.603,16

Armari met.<=250x250x80 mm,int.,encastat

Armari metàl.lic de 150x200x50cm a la sala de comptador. Inclòs p.p. fixacions, d'accessoris metàl·lics i elements de muntatge.

15.04

u

Centralització compt.elèc.,1mòduls,p/12compt.monof.

Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 1 comptadors monofàsics, muntada

15.05

m

Canal PVC rígid,lateral llis,40x90mm,munt.superf.

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i muntada superficialment

15.06

u

Parallamps Franklin,antena 5m,munt.superfic.paret

Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m, muntat superficialment a la paret

15.07

u

Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton<1h,col.superf.

Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix
consum i alt rendiment lluminòs de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
425, col.locat superficialment

15.08

u

Llumenera sortida emergència/senyalització,

Llumenera de sortida d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

15.09

u

Llumenera fluoresc.1x58W,AF,superfic.sostre

Llumenera decorativa marca ERCO model T16 amb difusor de cubeta de alumini i 1 tub fluorescent
de 54 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment
al sostre

15.10

u

Llumenera Leds amb energia solar

Llumenera COVIMED 523, amb il·luminació de leds de 15W, de 3,80 m de alçada, i bateria acumul.ladora de 65 Ah, amb una autonomia de 10/12h. Totalment muntada.

15.11

u

Lightcas,làmp.alogena 100W,encast.=218x158mm,equip A

Llumenera decorativa tipus Erco Lightcastt, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpara alogena de
100 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col.locada encastada

15.12

u

Aplic làmpada inc.,150W,superf.

Aplic amb làmpada incandescent ERCO model Zenit o similar de 150 W, muntat superficialment

15.13

u

Presa corrent,tipus mod.1mòd.estret,(2P),16A/250V,a/tapa,econòmi

Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 16 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
16.01

u

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

17.01

52,26

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

17.02

161,23

1.612,30

17.03

Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70cm,brillant,ampl.45cm

1,00
u

68,77

68,77

17.04

Aixeta monocoman.lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

17.05
8,00
u

91,17

729,36

17.06
1,00

u

u

84,30

u

u

u

8,00

10,62

84,96

171,56

686,24

4,00

147,99

591,96

u

4,00

154,98

619,92

8,00

159,12

1.272,96

8,00

110,51

884,08

4,00

53,46

213,84

3,00

20,03

60,09

38,00

32,91

1.250,58

377,00

9,58

3.611,66

39,00

15,69

611,91

Radiador alumini 15x1 columna,h<650mm,encastat

u

Radiador alumini 16x1 columna,h<650mm,encastat

1,00

10,85

10,85

u

Radiador alumini 10x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Sifó botella p/1pica,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

17.08

Portarotlles porcellana blanca p/encastar

u

Radiador alumini 3x1 columna,h<550mm,encastat

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
10,00

u

4,00
Radiador alumini 13x1 columna,h<650mm,encastat

Sifó botella p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC

Portarotlles de porcellana blanca per encastar

16.09

931,70

Radiador alumini 19x1 columna,h<650mm,encastat

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

16.08

133,10

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

84,30

17.07
u

7,00

Radiador alumini 14x1 columna,h<650mm,encastat

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

16.07

4.321,96

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets, amb regulador de cabal deixant un mínim de 9
l. i un màxim de 12 l.

16.06

1.080,49

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets, amb regulador de cabal deixant un mínim
de 9 l. i un màxim de 12 l.

16.05

4,00

Caldera elèct.,220/400V,pot=12,5kW,planx.acer,p/calef.,mural

Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 cm de llargària, acabat brillant i
45 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

16.04

IMPORT

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta
de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

10,00
u

u

418,08

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, amb cisterna amb mecanisme
de doble interruptor, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació,

16.03

PREU

Caldera elèctrica Model Laura 30 o similarde 220/400 V de tensió, de9,3 a 31,5 kW de potència calorífica màxima
8,00

u

QUANTITAT

CAPITOL 17 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals

16.02

RESUM

15,49

154,90

Barra p/tovallola,acer inoxidable,secció quadrada 18mm,fond.=40m

17.09

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció quadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600
mm de llargària, col.locat amb fixacions mecàniques

u

Termòstat ambient p/calef.,5-30°C,230V 10A,preu mitjà,munt.super

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30 °C, de doble contacte a 230 V i 10 A,
de preu mitjà, muntat superficialment
15,00

26,65

TOTAL CAPITOL 16 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA..................................................................................

399,75

3.563,27

17.10

u

Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire m

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador

17.11

m

Tub Cu recuit, soldat capil.,dific.mitjà,encastat

Tub de coure recuit de diferents diametres, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

17.12

u

Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

TOTAL CAPITOL 17 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ.............................................................................

7 de octubre de 2009

Pàgina

16

7 de octubre de 2009

15.056,90

Pàgina

17

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ DEPROTECCIÓ CONTRE INCENDIS
18.01

u

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

19.01

51,32

Detector fums iònic,munt.superf.

19.02

12,00
u

38,80

19.03
30,40

418,08

u

10,00

161,23

1.612,30

2,00

151,16

302,32

1,00

81,03

81,03

8,00

66,37

530,96

1,00

90,53

90,53

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

u

Urinari porcel.,evac.sifònica,blanc,preu alt

Boca incendis,D=45mm,BIE-45,mànega 20m,armari,muntada superfic.p
19.04
1,00

u

52,26

Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica sense necesitat d'aigua, de color blanc, preu
alt, col.locat amb fixacions murals.

91,20

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

18.05

8,00

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

Sirena electrònica,c.c.,so bitònic,munt.int.

3,00
u

IMPORT

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

465,60

Sirena electrònica, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior

18.04

u

769,80

Detector de fums iònic, muntat superficialment

18.03

PREU

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat
amb suports murals
15,00

u

QUANTITAT

CAPITOL 19 INSTAL·LACIONS D'APARELLS SANITARIS

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

18.02

RESUM

272,05

u

Aigüera planx.ac.inox.,2piques,L70-80cm,brillant,ampl.<=50cm,pre

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
<=50 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

272,05

Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210

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

19.05
32,00

10,06

TOTAL CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ DEPROTECCIÓ CONTRE INCENDIS.......................................................

u

Aixeta lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

321,92

1.920,57
19.06

u

Aixeta mescl. p/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt,broc

Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

TOTAL CAPITOL 19 INSTAL·LACIONS D'APARELLS SANITARIS...................................................................
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 20 INSTAL·LACIÓ DE P.S TÈRMIQUES
20.01

u

Col.lector solar 12 tubs,1,39x1,64x0,1m,superf.obertura2m2,rendi

21.01

6,00
l

1.023,50

6.141,00

3,64

2,00

729,26

1.458,52

1,00

166,55

166,55

1,00

205,94

205,94

1,00

96,76

96,76

1,00

36,05

36,05

1,00

28,16

28,16

1,00

16,85

16,85

1,00

567,68

567,68

90,00

1,22

109,80

4,00

13,64

54,56

4,00

17,36

69,44

36,00

11,60

417,60

Armari p/RITM,monobloc,planx.ac.lac.+2 porta,placa munt.fusta hi

u

Caixa reg.enllaç ICT,cos planx.ac.lac.+porta planx.ac.lac.,500x7

Tub Cu semidur,DN=16mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.super
21.03
25,00

m

IMPORT

Caixa de registre d'enllaç per a instal.lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada superficialment

29,12

Tub de coure semidur de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

20.04

PREU

Armari per a recinte d'instal.lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc,
amb cos de planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

21.02
8,00

m

u

Reblert captad.solar,temperatura mín.-35°C

Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °C

20.03

QUANTITAT

CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Col.lector solar de 12 tubs buits, dimensions de 1,39x1,64x0,1 m, superfície d'obertura de 2 m2 i un
rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975, col.locat. Inclòs suport d'acer, elements de fixació i
muntatge de PST.

20.02

RESUM

8,72

u

Reg.pral.ICT,polièst.reforç.,placa munt.fusta hidrof.,440x650x25

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat,
amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

218,00

Aïllament escum.elastom.p/g=19mm,dificult.mitj

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

21.04
25,00

9,90

TOTAL CAPITOL 20 INSTAL·LACIÓ DE P.S TÈRMIQUES..................................................................................

u

Reg.sec.ICT,cos polièst.reforç.+tapa metàl.,450x450x150 mm,encas

Registre secundari per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl.lica, de
540x540x130 mm, encastat

247,50

6.635,62
21.05

u

Caixa reg.pas ICT,plàstic+metàl.,tipus A,360x360x120 mm,encastad

Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl.lica, de
tipus A, de 360x360x120 mm, encastada

21.06

u

Caixa reg.term.xarx.ICT,plàstic+tapa aïlla.,200x200x120mm,encast

Caixa de registre de terminació de xarxa per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de 200x200x120 mm, encastada

21.07

u

Punt simp.,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament

Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament

21.08

u

Dipols FM+TV (1can.band.I,IV,V),pal h4-6m,fix.paret

Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 m d'alçària i
fixat a la paret de nucli d'escala

21.09

m

Conductor coaxial atenuació baixa,col.tub

Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub

21.10

u

Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,pre

Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

21.11

u

Presa senyal R/TV-SAT,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa,
de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

21.12

u

Presa telf.,tipus univ.,RJ12 simple,p/cargols,a/tapa,preu mitjà,

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, encastada

TOTAL CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS .....................................................................

7 de octubre de 2009

Pàgina

20

7 de octubre de 2009

3.227,91

Pàgina

21

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

Projecte de reforma i canvi d'us de la masia "Can Bruta"

CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 22 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT
22.01

u

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

322,67

322,67

2,00

31,68

63,36

CAPITOL 23 VARIS

Ascensor hidràulic.,4 persones,320kg

23.01

Ascensorhidràulic de un sol embarcament per a 4 persones (230 kg)r, velocitat 0.6 m/s, sistema
d'accionament de 2 velocitats, 2 parades (4 m), maniobra universal simple. Les portes d'accés seran
de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer pintat. La cabina de
panells algomerats tractats contra el foc i l'humitat amb recubriment groc clar. Les portes de la cabina
seran de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat.

u

Campana extractora acer inoxidable,90x90cm,2motors,interruptor,3

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl.lics de tres peces, dues làmpades de 40 w,
xemeneia telescòpica

23.02
1,00

15.666,47

TOTAL CAPITOL 22 INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT........................................................................................

15.666,47

15.666,47

u

Bústia planxa acer normalitzada,fix.mec

Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament

TOTAL CAPITOL 23 VARIS....................................................................................................................................

7 de octubre de 2009

Pàgina
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 24 DESPESES INDIRECTES
24.01

CODI

RESUM

24.14

h

PREU

IMPORT

0,00

19,82

0,00

Peó

Peó

m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+platafor

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

24.02

QUANTITAT

TOTAL CAPITOL 24 DESPESES INDIRECTES....................................................................................................

404,25

9,14

3.694,85

404,25

0,11

44,47

0,00

263,15

0,00

26,00

17,17

446,42

1,00

136,57

136,57

0,00

23,15

0,00

0,00

23,92

0,00

0,00

20,56

0,00

0,00

20,52

0,00

0,00

20,38

0,00

0,00

20,71

0,00

0,00

22,50

0,00

0,00

23,55

0,00

4.322,31

m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform

Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

24.03

m2 Cartell pintura n/reflectora acer galv.,fixat suport

Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport

24.04

m

Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=50mm

Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 50 mm,
fins a pericó o clavegueró

24.05

u

Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.caseta

Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de caseta d'obra de 6x14 m
amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

24.06

h

Oficial 1a paleta

Oficial 1a paleta

24.07

h

Oficial 1a electricista

Oficial 1a electricista

24.08

h

Ajudant paleta

Ajudant paleta

24.09

h

Ajudant electricista

Ajudant electricista

24.10

h

Ajudant vidrier

Ajudant vidrier

24.11

h

Ajudant fuster

Ajudant fuster

24.12

h

Oficial 1a vidrier

Oficial 1a vidrier

24.13

h

Oficial 1a fuster

Oficial 1a fuster

7 de octubre de 2009

Pàgina
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CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 25 CONTROL DE QUALITAT
25.01

u

Extracció+assaig compressió,3 prov.test.mort.end.

26.01

1,00
u

593,04

593,04

u

1,00

593,78

593,78

1,00

593,78

593,78

26.03

Comprovació instal.lació enllumenat interior

13,00

629,04

8.177,52

16,00

277,28

4.436,48

572,00

2,67

1.527,24

ud Paperera de formigó armat blanc

26.04
230,02

230,02

m2 Gespa natural

Plantació de gespa natural, per cultiu de una barreja de arundinacea al70% y Ray-grass al 30% , inclou la preparació del terreny, plantació a rao de 30gr/m2 i primer rec.

Prova estanquitat façana+finestra

Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant
un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final

25.06

20.860,28

Subministrament i col.locació de paperera de formigó armat color gris granític, amb acabat hidrofuc.

1,00
u

20.860,28

ud Banc est. form. i respatlle de fusta

Subministrament i col.locació de banc d'estructura de formigó armat color negre, prefabricat d'alta
qualitat de 3m de llarg, seient i respatller de taulons de fusta bolondo cargolada.

Comprovació instal.lació automàtica contra incend

Jornada de proves de comprovació de la instal.lació d'enllumenat interior, incloent: verificació de les
prescripcions reglamentàries segons MI BT, comprovació del nivell mig d'il.luminació, funcionament
correcte del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat d'emergència

25.05

1,00

Inspector prov.estanquitat+pressió,trams xarxes tuberies

Jornada de proves de comprovació de la instal.lació automàtica contra incendis

25.04

IMPORT

Subministrament i col. locació de parc infantil de jocs per a nens de 1 a 6 anys, format per tobogan,
rampa, túnel per anar de quatre grapes, pont penjant, barra de lliscar, etc, realitzat en fusta impregnada a pressió i tubs d'acer galvanitzat, amb una capa d'imprimació i acabat en polièster.

26.02
u

PREU

ud Centre infantil multifuncio

Jornada d'inspector per a realitzar proves d'estanquitat i pressió en trams de xarxes de tuberies

25.03

QUANTITAT

CAPITOL 26 URBANITZACIO

Extracció i assaig a compressió de 9 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma EHE

25.02

RESUM

1,00

585,44

585,44

1,00

278,11

278,11

TOTAL CAPITOL 26 URBANITZACIO....................................................................................................................

35.001,52

TOTAL......................................................................................................................................................................

835.752,00

dia Regularitat superf.(regle) 1paviment

Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d'un paviment, segons la norma
NLT 334

TOTAL CAPITOL 25 CONTROL DE QUALITAT.....................................................................................................

7 de octubre de 2009

2.596,06

Pàgina
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5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

128

Projecte de reforma i canvi d’ús de la Masia Can Bruta de Santa Coloma de Cervelló

5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT:
Pressupost Total d’execució Material:
Pressupost de Seguretat i Salut:
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a
les obres de construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

835.752
13.295,72 

5.3. DOCUMENTACIÓ EN QUÈ ES BASA L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Per a la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut, s’ha partit del projecte de reforma i
canvi d’us de la masia Can Bruta de Santa coloma de Cervelló.
Aquests està compost per la següent documentació:
Memòria
Plec de Condicions
Amidaments
Pressupost
Plànols
TEMPS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES:
Es preveu un durada de l’obra de 18 mesos.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicia de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

NOMBRE DE TREBALLADORS:
Es considerarà una punta màxima de 13 treballadors, i un promig de 7.
En total per a l’obra hi passaran uns 40 treballadors, ja que alguns operaris es repeteixen en les
diferents tasques. Tots aquests treballadors també rebran una formació prèvia abans de
començar les feines..
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS:

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l’obra.

La instal·lació provisional prevista són unes casetes prefabricades; que conte vestíbul- menjador
i els serveis. Durant els 18 mesos aquestes casetes es trobaran al lateral de l’obra, deixant un
pas.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.

ACCESSOS:

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el
Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

5.1. AUTOR DE L’ESTUDI
Nom: Artemi Oriol Peris Murcia

nº de col·legiat: XXXXX

5.2. IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA
Situació i emplaçament: Carrer de Lluís Pasqual S/N
La superfície total del solar queda delimitat en els plànols adjuntats.

L’accés de material a l’obra no pot provocar retencions en el vial rodat de forma que no s’haurà
de tancar la circulació (peatonal) en aquell tram per a possibilitar l’entrada de material i
maquinaria.
CLIMATOLOGIA DEL LLOC:
El fet més important a destacar serien les possibles gelades que pot haver-hi a l’hivern. Per
aquest motiu s’iniciaran les obres al Març.

5.4. OBJECTIU DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L’estudi de seguretat i salut puntualitza les previsions per evitar riscos d’accidents i enfermetats
professionals, així com les instal·lacions preceptives d’higiene i de benestar dels treballadors.
Servirà, a més a més, per donar les directrius bàsiques a l’empresa a fi de portar a terme les
seves obligacions en l’àmbit de la previsió d’accidents professionals, i facilitar el
desenvolupament del pla de Seguretat, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el
Real Decret 1627/97, on s’imposen les obligacions d’elaborar un Estudi de Seguretat i Salut en
els llocs de treball, corresponents als projectes d’edificació i obres públiques.
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5.5.TELÈFONS D’EMERGÈNCIES

5.6. DEMOLICIONS

El telèfon 112, únic per a tot l’àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia,
centralitza totes les trucades d’urgència.
Serveix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències
sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es
trobin davant d’una situació d’emergència.

INTRODUCCIÓ.
Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar.
Diferents mètodes de demolició:

Mossos d'Esquadra Sant boi de llobregat
c/ Joan Baptista Milà i Rebull
-Torras i Bages.
Tel. 088.
Tel.. 93 567 58 45
Parc de bombers de Santa coloma de cervelló
Adreça Av. Barcelona 126-128
Comarca Baix Llobregat
Telèfon 085
CAP Santa coloma de cervelló
Plaça de les Vinyes, s/n
93 645 08 45
Hospital de Sant boi de llobregat
C/ Bonaventura Calopa 28
08830 Sant Boi De Llobregat
936 615 208

•
•

•
•

Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:
- demolició per arrossegament.
- demolició per empenta.
- demolició per entibament.
- demolició per bola.
Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada,
per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:
• Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació,
instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer
referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de
manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués.
• La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i
desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions
de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a
instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals.
• La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
• I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així
com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat
dels edificis collindants.
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de
tenir:
• una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de
seguretat, temps i cost.
• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d´aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder
realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició.
• Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs
d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc;
previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les
instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure
adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.

DEMOLICIÓ MANUAL
Definició:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici
auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
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L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres
(pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).
Descripció:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:
• Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües
fecals,
• Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles,
etc.
• Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
• Enderrocament de la coberta.
• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de
les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior.

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a
desenvolupar les subactivitats següents:
• operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
• conductors de maquinària per al transport horitzontal.
• Operadors de grua per a l’hissat de runes.
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la
demolició:
• Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió
portacontenidors, grua mòbil, etc.
• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc.
• Eines manuals.
• Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines
elèctriques.
• Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.

Riscos

Probabili Gravetat
tat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA
MÈDIA

5.-Caiguda d’objectes.

ALTA

MOLT
GREU
GREU
MOLT
GREU
GREU

Avaluaci
ó del
Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT

GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT
GREU
LLEU

ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT

17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.

MÈDIA

MEDI
MEDI

BAIXA
BAIXA
BAIXA

GREU
MOLT
GREU
GREU
LLEU
GREU

ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
GREU
GREU

MEDI
MEDI
MEDI

MÈDIA
BAIXA

BAIX

BAIX
ÍNFIM
BAIX

Norma de Seguretat
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes
tasques amb la major seguretat possible.
Abans de la demolició:
•

•

•
•
•
•

•

Relació de Riscos i la seva avaluació.

ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.
26.-O.R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el
forjat inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan
possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales
mecàniques).

6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.

•
•
•

L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi
la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb
els senyals de seguretat vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda
d’objectes cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb
marquesines, etc.
S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir.
S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la
formació de pols durant la realització dels treballs.
S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta
sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja
sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per
evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en
cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als
vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran
testimonis, per observar si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la
senyalització de seguretat en el treball necessària.
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Durant la demolició:
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició
es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la
proximitat d’elements que s’abatin o es tombin.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres,
l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats
per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada
sigui superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu
equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.
Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a
nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les
runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es
trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament
dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia
de recolzament de l’element que permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes
d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la
jornada, deixar l’obra neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i
suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran
runes sobre de les bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el
vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que
puguin ser afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en
tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).

Després de la demolició:
Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per
observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou
edifici.
•

Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:
• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, 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 guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre
ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un
diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa
anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim,
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre
convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp..
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.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 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 ressenyada
en aquesta activitat:
• Senyal de perill indefinit.
• 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 ressenyada 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 d’advertència de matèries explosives.
• Senyal de prohibit el pas als vianants.
• Senyal de no fumeu.
• Senyal de protecció obligatòria del cap.
• Senyal de protecció obligatòria de la cara.
• Senyal de protecció obligatòria de la vista
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
• 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.
Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
• Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:
- Cascos.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Cinturó de seguretat.
- Ulleres panoràmiques (contra la pols).
- Granota de treball.
•
-

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
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Descripció:

•
-

Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.

•
-

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

5.7. MOVIMENT DE TERRES
INTRODUCCIÓ.
Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur
edifici.
Diferents tipus de moviment de terres:
•

•
•

Esplanacions:
- desmunts.
- terraplens.
Buidats.
Excavacions de rases i pous.

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.

RASES I POUS
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.

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 m 2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.
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 traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament 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 traginadora de trabuc “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.
Relació de Riscos i la seva avaluació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.

MÈDIA
BAIXA
ALTA

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.

MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA

16.-Contactes elèctrics.

MÈDIA

20.-Explosions.

BAIXA

21.-Incendis.

BAIXA

GREU
LLEU
MOLT
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
MOLT
GREU
MOLT
GREU
MOLT
GREU
GREU

Avaluació
del Risc
MEDI
ÍNFIM
CRÍTIC
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT
MEDI
BAIX

Projecte de reforma i canvi d’ús de la Masia Can Bruta de Santa Coloma de Cervelló

23.-Atropellaments, cops i topades contra
ALTA
vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
MÈDIA
29.-Malalties causades per agents biològics MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
GREU

CRÍTIC

•

MEDI
MEDI

•

Norma de Seguretat.
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•
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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.
• 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.
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.
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.

Sistemes de Protecció Collectiva 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.
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•
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•
•
•

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.

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.
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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 (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).

-

Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).

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.

•
-

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.

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).

5.8. ESTRUCTURES
INTRODUCCIÓ.
Definició:
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.
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 espaials.
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).
• Estructures de fusta
• Estructures de fàbrica
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.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
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.
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, traginadora de trabuc ”dùmper” 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.
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Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació d’higiene i benestar.

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.

Relació de Riscos i la seva avaluació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.- Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA
MÈDIA

4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
5.- Caiguda d’objectes.

MÈDIA
MÈDIA

6.- Trepitjades sobre objectes.
7.- Cops contra objectes immòbils.
8.- Cops amb elements mòbils de
màquines.
9.- Cops amb objectes o eines.
10.- Projecció de fragments o partícules.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
13.- Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.

ALTA
ALTA
BAIXA

MOLT
GREU
GREU
MOLT
GREU
LLEU
MOLT
GREU
LLEU
LLEU
GREU

Avaluaci
ó del
Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT

MEDI
MEDI
BAIX

MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA

LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT
GREU
LLEU

BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
ELEVAT

LLEU

MEDI

BAIX

•

•

•

•
GREU

MEDI

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 15 cm. 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 15 cm. 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

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.

ALTRES CONSIDERACIONS
•

PROCÉS

•

PROTECCIÓ DE BUITS HORITZONTALS.
•

BAIX
ELEVAT

Norma de Seguretat

•

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol
risc de caiguda al buit.

•

18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials
ALTA
abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA

•

A LES PLANTES ON ES REALITZI EL DESENCOFRAT, NETEJA I EVACUACIÓ DE MATERIAL
DE LA PLANTA.

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

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 60 cm. d´ample, com a mínim.
Els 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.
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•
•
•

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.

Sistemes de Protecció Collectiva 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.
• Bastides.
• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
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.
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 les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita
cilindrada).
•
-

Treballs amb encofrats(encofradors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.
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•
-

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.

5.9. COBERTES
INTRODUCCIÓ
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.
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 (maquinillo) 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).

COBERTES INCLINADES
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.
Descripció:
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat,
• un entramat de llistons de fusta.
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Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són:
• la pendent.
• la forma de la peça bàsica.
• la fixació.
• la permeabilitat.
• 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.
Relació de Riscos i la seva avaluació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

Avaluaci
ó del risc
CRÍTIC

ALTA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU

ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

ALTA

LLEU

MEDI

MÈDIA
MÈDIA

LLEU
LLEU

BAIX
BAIX

Norma de Seguretat
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.
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.
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•

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.

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.
• 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.
•
Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:
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•

•
•
•

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.

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.
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 del ram de paleta :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si s’escau.
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S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de
mà., etc.
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).

5.11. REVESTIMENT DE PARAMENTS
INTRODUCCIÓ
Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspectes.
•

Exteriors:
- 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.

•

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.
- flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i
microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.

5.10. TANCAMENTS INTERIORS

Observacions generals:

INTRODUCCIÓ.

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.

Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.
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.

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 INTERIORS
Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves
propietats i/o aspecte.
Descripció:
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 finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc.
El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat
des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà:
• operadors de grua.
• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, 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 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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Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

MÈDIA

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Avaluaci
ó del risc
ELEVAT

MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA

MOLT
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

MÈDIA

GREU

MEDI

BAIXA

MEDI

BAIXA
ALTA

MOLT
GREU
GREU
LLEU

BAIX
MEDI

MÈDIA

GREU

MEDI

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 elevacions de
morters, formigons, guixos i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han 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 revestiments ha de conèixer els riscos específics
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per tal de 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.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues 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 a base de bidons, piles de materials i assimilables per
evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà
una protecció a base de barana perimètrica.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense
abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.
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 mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada
per plataformes específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un
“llaç” amb el qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des
d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal
d’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 per transportar manualment no superi els
30 Kg.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les
clavilles mascle-femella.
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.

Aplacat o xapat
• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar
el bastiment penjat.
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
• El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals
fixos o abatibles.
• 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.
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Senyalització de seguretat en el 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.
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 revestit o xapat:
Cascos de seguretat
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

5.12. PAVIMENTS
INTRODUCCIÓ.
Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes
per:
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, 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.

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.

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.
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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).
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.
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Relació de riscos i la seva avaluació.
Probabili Gravetat
tat
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
BAIXA
MOLT
GREU
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
MÈDIA
GREU
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
LLEU
5.-Caiguda d’objectes.
BAIXA
GREU
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
GREU
10.-Projecció de fragments o partícules
MÈDIA
LLEU
11.-Atrapaments per o entre objectes.
BAIXA
GREU
13.-Sobreesforços.
BAIXA
GREU
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
GREU
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA
GREU
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
MÈDIA
GREU
corrosives
20.-Explosions.
BAIXA
MOLT
GREU
21.-Incendis.
BAIXA
GREU
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
LLEU
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA
GREU

Riscos

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.

MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

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.

Avaluaci
ó del risc
MEDI

•

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.)
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.
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.
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.
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•
•
•
•

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.
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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.
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
• 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.
Sistemes de Protecció Collectiva 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.
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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.

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 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.

5.13. RECOBRIMENT DE SOSTRES
INTRODUCCIÓ.
Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
•

Cels rasos:
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant
entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.
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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).
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.
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.
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Relació de riscos i la seva avaluació.

•

Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

MÈDIA

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Avaluaci
ó del risc
ELEVAT

•
•

MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU

MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

•

MÈDIA

GREU

MEDI

•

BAIXA

MEDI

BAIXA
MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
LLEU

BAIX
BAIX

MÈDIA

GREU

MEDI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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.

Norma de Seguretat

Cels rasos

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

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.

•
•

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

Sistemes de Protecció Collectiva 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.
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•

•

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.
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.
- 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.
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5.14. INSTAL.LACIONS
INTRODUCCIÓ.
Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.
Tipus d’installacions:
•

•

•

•

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.
- Calefacció.
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 i muntacàrregues: (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.

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 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).

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIO-VISUALS
Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum
d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins
a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable
de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia,
TV, etc.
Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial
(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt
baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la
seva corresponent caixa de connexions.
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S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat,
telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, 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’àudio-visuals 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.

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Relació de riscos i la seva avaluació.

•
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.

BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA

26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Avaluaci
ó del risc
CRÍTIC

ALTA

MOLT
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT
GREU
LLEU

MEDI

MÈDIA

GREU

MEDI

ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT

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 elèctrica i àudio-visual
• 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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Sistemes de Protecció Collectiva 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 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.
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 ÀUDIO-VISUALS) :
- 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 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).
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.

INSTAL.LACIÓ DE FLUIDS
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..
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure
l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura
ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.
Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
• les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament
• les que són totalment independents: calefacció.
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.
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Relació de riscos i la seva avaluació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

3.-Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.

BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA

21.-Incendis.
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
MÈDIA

MOLT
GREU
MOLT
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT
GREU
GREU
GREU

Avaluaci
ó del risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI

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.
• 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, calefacció i evacuació d’aigües residuals.
• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, 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 cobrirse 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.
• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones 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 normalitzada 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.
• 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 antiretrocés.
• 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.
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•

•

•

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.

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.
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•

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.

•

•
Sistemes de Protecció Collectiva 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.

INSTAL.LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS

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.

Definició:

Relació d’Equips de protecció individual.

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.

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

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.
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.

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.
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•

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.

Riscos

Probabilitat Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.

ALTA
BAIXA

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.

BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT
GREU
GREU
MOLT
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluaci
ó del risc
CRÍTIC
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI

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
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Sistemes de Protecció Collectiva i Senyalització.

Relació de riscos i la seva avaluació.

•

•

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.

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 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.
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.
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5.15. ASCENSOR
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21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials
abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

Definició:
Aparell per al transport de persones (ascensor) en sentit vertical.

BAIXA
ALTA

GREU
LLEU

BAIX
MEDI

MÈDIA
MÈDIA

GREU
GREU

MEDI
MEDI

Descripció:
L’ascensor 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.
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.

Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
•

PROCÉS
•

•
•
•
•
•
•

Relació de riscos i la seva avaluació.
•
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

ALTA

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.

MÈDIA
MÈDIA

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies
nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.

BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

Gravetat
MOLT
GREU
GREU
MOLT
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
MEDI
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX

•
•
•
•

•

•

•
•
•

MÈDIA

LLEU

BAIX

MÈDIA
BAIXA

GREU
MOLT
GREU

MEDI
MEDI

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.

•

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.
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.
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•
•

•

•

•

•

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.
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.
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Sistemes de Protecció Collectiva 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.
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.

-

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.
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Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

5.16. ELEMENTS AUXILIARS
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•
•
•
•
•

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.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA
•
•

•
•
•

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es
troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous,
s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més
enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa
i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu
ús com a transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

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.

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 l’Instrucció Tècnica complementària MIEAEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables
per a l’obra.
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RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’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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•

•

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.

BASTIDES PENJADES.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida
propera a terra i amb la corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de
sotmetre’s.
Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida,
mentre no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.
Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de
components de la bastida.
Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons
enbridats.
Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en
els altres tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols.
La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.
La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.
S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.
Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme
anticaiguda.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL
•
•
-

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.

•
•
•
•

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.

•
•

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.
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.

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.
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-

-

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.
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.

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR
Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per
conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general.
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors
dels riscos d’accident i de la seva prevenció.
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.
• Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits:
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi
l’accés directe als òrgans mòbils.
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari
encarregat de mantenir la màquina.
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense
riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari.
- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de
l’operari sobre ella.
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades.
• Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i
dotada de conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre
de distribució en combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de
l’obra.
• En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “
prohibit d’utilitzar al personal no autoritzat”.

INSTALLACIONS 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.
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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.
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.
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ELS SÍMBOLS QUE S’UTILITZARAN, SERAN ELS SEGÜENTS:
•
•

Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
•

•

•

•

•

•

Senyal d’advertència de risc de càrregues suspeses.

Senyal d’advertència de risc elèctric.

Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
•

Senyal d’advertència de perill en general.

•

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

•

Senyal de prohibit el pas als vianants.

•

Senyal de no fumeu.

Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Senyal de protecció obligatòria de la vista.

Senyal de protecció obligatòria de les mans.

Senyal de protecció obligatòria dels peus.

5.17. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
•

Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

•

Senyal de protecció obligatòria del cap.

•

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

•

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

•

Senyal d’advertència de risc d’incendi.

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost
general de l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de
seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment
motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció
continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra
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intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i
de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
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El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de
coordinador, en poder de la direcció facultativa.

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat
per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de
l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de
mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar
disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció
facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel
Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les
obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans
equivalent.

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i
salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell,
relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la
Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar
un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de
forma visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el
pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.
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5.18. PRESSUPOST DE SEGURETAT
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