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MG. DADES GENERALS
MG 1 Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte

PROJECTE
BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE REFORMA PUNTUAL AMB
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ POLIVALENT DE SANT
DALMAI

Situació:

Carretera de Salitja s/n

L’objecte del projecte és la reforma puntual amb afectació estructural per a la
obertura d’una nova porta de pas al mur de càrrega entre la pista i els lavabos i el
tancament del passadís intern per ús de magatzem.

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Projectista:

JORDI CARRERAS GÜELL Arquitecte Col·legiat: 63767-1
NIF: 77912369F
Rambla de Prat 9, 3-2, 08012 de Barcelona
Telèfon: 619676911 Correu electrònic: jordi@carrerasolle.com

MG 3 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
“En compliment de l’article corresponent de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública i
dels articles 105 i 107 del Reglament general de la llei de contractes del sector públic, es
fa constar que l’obra definida en el present projecte és complerta per entendre que
comprèn tots i cadascun dels elements necessaris i que, per tant, és susceptible d’ésser
lliurada a l’ús general i públic que li correspon.”
MG4

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA
“Atès que les presents obres obeeixen a un pressupost inferior als 500.000 euros, ens és
d’aplicació la Disposició Addicional Sisena del RDL 9/2008 i les seves modificacions
posteriors per la qual cosa, en compliment dels articles corresponents del Text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TLCAP), no cal establir la
classificació mínima exigible que haurien d’acreditar les empreses que desitgin
participar en el procés d’adjudicació del corresponent contracte d’execució d’obres.”

MG 5 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
Et. Estudi geotècnic:

Realitzat per l’empresa Geocam el desembre de 2002
per a la construcció del pavelló

Redactats pel mateix arquitecte projectista
SS

Estudi Bàsic de Seguretat i salut

GR

Estudi de Gestió de residus de la construcció

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA
1.1 Antecedents, condicionants de partida i dades de l’entorn
El Pavelló Polivalent de Sant Dalmai està ubicat en un solar de forma irregular ubicat al
perímetre sudest del nucli urbà del poble. L’equipament fa front a la carretera de Salitja i
disposa a oest i nord d’una zona d’aparcament amb capacitat per uns 45 vehicles.
El Pavelló es va construir en dues fases segons projecte de Nassar Arquitectes, S.L. A la
primera fase executada l’any 2005 es va construir el volum de l’edifici. A la segona fase
executada l’any 2008 es van executar la distribució i acabats dels serveis.
El 2018 el pavelló es va ampliar pel costat nord-oest afegint un nou volum per allotjar el
vestíbul d’entrada i un magatzem
1.2 Descripció de Les instal·lacions existents
L’edifici existent es un volum aïllat de mides 42,20x30,20 metres format per dues zones.
Un espai principal que ocupa tot el front sud corresponent a una sala polivalent de
41,80x23,80 metres i uns 8 metres d’alçada.
Una franja de serveis adossada al costat nord del cos principal on es situen l’entrada i els
serveis en planta baixa i un espai diàfan en planta pis.
L’accés a l’edifici es produeix pel nou vestíbul d’entrada construït recentment .
1.3 Ampliació del bar
Per a l’ampliació del bar va ocupar una part del passadís d’accés als serveis de públic i
vestidors. Amb aquesta actuació es va eliminar la connexió directe entre el vestíbul i els
serveis de públic. Actualment el públic accedeix als serveis a través de l’accés als
vestidors, ubicat al centre del volum de serveis, on agafen un passadís intern per
retornar a la zona de serveis. Es tracta d’un recorregut llarg que obliga a passar per
zones que haurien de quedar reservades únicament als usuaris dels vestidors.
L’eliminació de la connexió directe entre el vestíbul i els serveis de públic genera un
recorregut molt llarg i deixa els serveis de públic en un cul de sac amb un recorregut
d’evacuació excessiu.

MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
MD 2.1 Descripció general
L’objecte del projecte és la reforma puntual amb afectació estructural per a la
obertura d’una nova porta de pas al mur de càrrega entre la pista i els lavabos i el
tancament del passadís intern per ús de magatzem.
L’àmbit de l’actuació es limita al vestíbul d’accés als serveis de públic i el passadís intern
de connexió dels serveis amb els vestidors. Àmbit de l’actuació de 20 m2
MD 2.2 Descripció bàsica de les actuacions previstes
1- Obertura de nova porta de pas
Enderroc de la paret de bloc de formigó per a la obertura d’un nou pas de
180x220cm
Reforç estructural segons projecte d’estructures annex
Porta corredissa per al tancament del nou pas

2- Tancament del passadís intern per a ús de magatzem
3- Desplaçament de porta corredissa existent
4- Instal·lacions
Instal·lació de nou enllumenat al vestíbul dels serveis de públic
Desplaçament d’alguns llums afectats pel tancament del magatzem
Instal·lació de detectors de presència per als llums del vestíbul dels serveis i del nou
magatzem.
5- Equipament
Nou banc a l’accés dels vestidors

MD 2.3 Relació de superfícies
SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA
Vestíbul
Pista poliesportiva
Bar
Serveis de públic i neteja
Vestidor 1
Vestidor 2
Vestidor àrbitres
Magatzem 1
Magatzem 2
Magatzem 3
Sala d’instal·lacions
Circulacions
SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL
% de circulacions

1276,14 m2
18,70 m2
994,83 m2
32,65 m2
21,64 m2
22,20 m2
22,20 m2
12,37 m2
33,35 m2
32,40 m2
7,80 m2
34,80 m2
43,20 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

1.337,20 m2

2.253 m2
37,5 %

L’actuació es limita a una superfície de 20m2
MD 2.4 Normativa d’obligat compliment
Declaració del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació
En la redacció del present projecte s’ha complert les disposicions del Codi Tècnic de
l’Edificació aprovat per reial Decret 314/2006, de 17 de març, publicat al Butlletí Oficial
de l’Estat de 28 de març de 2006 que dóna compliment als requisits bàsics de
l’edificació establerts a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’edificació.
Declaració del compliment d’altres normatives específiques
ESTATALS
EHE: es compleixen les prescripcions de la Instrucció de Formigó Estructural i es
complementen les seves determinacions amb els Documents Bàsics de Seguretat
Estructural.
REBT: Es compleix el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
AUTONÒMIQUES
Accessibilitat: Es compleix el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del
Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95
La reforma objecte d’aquest projecte no modifica les condicions relatives a
l’accessibilitat de l’edifici existent.

Limitacions d’ús
L’edifici serà destinat exclusivament a l’ús per el qual s’ha projectat. La dedicació
d’alguna de les seves dependències a un ús diferent al projectat requerirà d’un projecte
de reforma i canvi d’ús que serà objecte d’una nova llicència.
Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou ús no alteri les condicions de la
resta de l’edifici ni disminueixi les prestacions inicials del mateix en quan estructura,
instal·lacions, etc.
La reforma objecte d’aquest projecte no modifica l’ús principal de l’edifici ni disminueix
les prestacions inicials del mateix.

MD3 Prestacions de l’edifici

SEGURETAT

CTE
Seguretat
estructural
(DB SE)

Seguretat en
cas d’incendi
(DB-SI)

Seguretat
d’Utilització
i
Accessibilitat
(DB SUA)

REQUISITS BÀSICS DE PROJECTE
Assegurar
que
l’edifici
té
un
comportament adequat en front a les
accions i influències previsibles a les
que pot estar sotmès durant la seva
construcció i ús previst.

JUSTIFICACIÓ
Les condicions de seguretat estructural
compliran les exigències bàsiques del CTE i es
justifiquen en la memòria d’estructura.

Reduir els límits acceptables al risc que
els usuaris de l’edifici pateixin danys
derivats
d’un
incendi
d’origen
accidental.

El projecte millora les condicions de seguretat
en cas d’incendi de l’edifici existent donat que
redueix el recorregut d’evacuació des dels
serveis de públic que havien quedat en un cul
de sac fruit de l’ampliació del bar.

Establir regles i procediments que
permetin
complir
les
exigències
bàsiques de seguretat d’utilització i
accessibilitat.

L’edifici existent compleix les exigències de
seguretat d’utilització i d’accessibilitat que li
eren d’aplicació en les diferents fases
d’execució.

HABITABILITAT

Totes les actuacions del projecte que afectin a
la seguretat d’utilització i a l’accessibilitat
compleixen amb les exigències bàsiques del
CTE i del Decret 135/1995.

Salubritat

Reduir a límits acceptables el risc que
els usuaris, dins dels edificis i en
condicions
normals
d’utilització,
pateixin molèsties o malalties, així com
el risc que els edificis es deteriorin i que
deteriorin el medi ambient en el seu
entorn immediat.

El present projecte no contempla cap
actuació que modifiqui les condicions de
salubritat actuals.

Protecció
enfront el soroll
(DB HR)

Limitar, dins els edificis i en condicions
normals d’utilització, el risc de molèsties
o malalties que el soroll pot produir als
usuaris.

El present projecte no contempla cap
actuació en matèria de protecció enfront del
soroll. Les actuacions necessàries es deixen per
a una segona fase.

Estalvi
d’Energia

Aconseguir un ús racional de l’energia
necessària per la seva utilització,
reduint a límits sostenibles el seu
consum i aconseguir així mateix que
una part d’aquest consum procedeixi
de fonts d’energia renovable.

Els nous llums instal·lats seran led i el seu control
es farà amb detectors de presència.

(DB HS)

(DB HE)
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ANNEXES A LA MEMÒRIA
Memòria tècnica de l’Estructura

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 0- Enderrocs, serveis afectats i replanteig
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el vallat de l’obra i es disposaran les
mesures prèvies en matèria de seguretat i salut, s’adequaran els accessos a l’edifici i es
prepararan les superfícies exteriors corresponents per càrrega i descàrrega, dipòsit de materials,
etc.
0.01

Enderrocs

Les actuacions que es preveuen realitzar s’han indicat en un plànol específic d’enderrocs.
L’anàlisi de les possibilitats de reutilització de materials provinents dels enderrocs consten en
l’Annex AN.gr de Gestió de Residus.
Paret de càrrega de bloc de formigó
S’enderrocarà la paret de càrrega de bloc per a la formació del nou pas de 180x220cm.
0.02

Serveis afectats

El projecte no preveu l’afectació de serveis públics.

MC 1- Característiques del terreny i moviment de terres
1.01

Característiques del terreny

En el disseny i dimensionat de la fonamentació s’han tingut en consideració les recomanacions
de l’estudi geotècnic elaborat en el solar corresponent. L’estudi va ser realitzat per l’empresa
GEOCAM i el corresponent informe es va emetre en data 10 de Desembre de 2002 per part de
Jordi Adell Planas, geòleg (col·legiat número 4795).
- Unitat geotècnica 1: argila amb sorra, amb una potència d’entre 4,00 i 8,60 metres
- Unitat geotècnica 2, sorra argilosa, amb una potència d’entre 0,00 i 4,20 metres
- Unitat geotècnica 3, substrat rocós alterat, amb una potència d’entre 1,00 i 4,00 metres
- Unitat geotècnica 4, substrat rocós, amb una potència superior a 500 metres
- Capa R (unitat de rebliment): nivell superficial de terres de rebliment
Segons l’estudi geotècnic, els materials de la unitat geotècnica 1, on es recolza la
fonamentació, poden assolir una tensió admissible de 1,59 kg/cm2 en el cas de sabates
corregudes de 0,60 metres de base, i de 0,95 kg/cm 2 en el cas de sabates corregudes de fins
a 1,20 metres de base. Els assentaments previstos queden per sota del límit genèricament
acceptat de 2,5cm. Aquesta solució de fonamentació és coherent amb la solució adoptada
en el projecte del pavelló existent.
L’estudi geotècnic va detectar la presència de nivell freàtic, a profunditats variables, la més
superficial de les quals a 5,30 metres. Com que el projecte no preveu cap element sota rasant i
la cota de recolzament de la fonamentació queda molt per sobre d’aquesta profunditat, no
s’ha considerat cap afectació a causa de la seva presència.

MC 2- Sistema estructural

Veure Memòria tècnica de l’estructura en document annex a aquesta memòria.
MC 3- Sistema d’envolvent
El projecte no actua sobre l’envolvent de l’edifici.

MC 4- Sistema de compartimentació

4.01

Elements divisoris verticals
4.01.1 Envans i elements divisoris
Es contempla la construcció de dues parets de bloc de formigó per al tancament del
magatzem.
4.01.2 Fusteria i serralleria interior
- Fusteria interior
Es col·locarà una porta corredissa de 200x220cm de les mateixes característiques que la
porta corredissa existent a l’accés dels vestidors. Porta formada per un tub d’alumini
lacat perimetral i panells de metacrilat Inclou guia Klein 60kg retráctil fixada
mecànicament a paret de bloc de formigó amb perfil L d’acer. Inclou tirador
Es col·locarà una nova porta a l’accés del magatzem. Porta batent de 80x210cm
Es desplaçarà la porta corredissa existent a l’accés dels vestidors, canviant de costat i
sentit d’obertura de la porta.

MC 5- Sistema d’acabats interiors

5.01

Pintat

Les parets de bloc de formigó noves i les afectades per la reforma es pintaran amb pintura
plàstica de color blanc.

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

6.01 Enllumenat
Es preveu el desplaçament de tres llums afectats perl tancament del nou magatzem. Els llums es
reubicaran a l’indret marcat als plànols de projecte.
Es col·locaran dos llums nous per a la il·luminació del vestíbul dels serveis de públic. L’encesa
dels llums serà amb detector de presència
Per a la il·luminació del magatzem s’aprofitaran els llums existents. L’encesa dels llums serà amb
detector de presència
MC 7- Equipament
Es preveu un nou banc de les mateixes característiques dels existents

ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

1.A

ME.1

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Les obres s’executaran en una única fase i sense interrupció.
L’àmbit de l’obra es limita al passadís i distribuïdor intern d’accés als lavabos i a la paret de càrrega on cal
obrir el nou pas.
L’accés a l’obra es realitzarà per l’interior de l’edifici.
Se segregaran i gestionaran els residus d’obra: especials i no especials. S’inclou un pla de gestió de residus
d’execució el qual quantifica els residus que es generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva,
la reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents fraccions singulars.
Durant l’obra, es controlarà el consum d’aigua ajustant-lo a les necessitats reals i s’utilitzarà aigua no
potable sempre que sigui possible en les activitats d’obra.
Durant l’execució de les diferents fases de les obres, es farà un seguiment, una programació i una
avaluació de les tasques per tal de minimitzar els consums energètics.
1.B

ME.2

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 SETMANES des de la signatura de l’acta de replanteig.

PROGRAMA DE TREBALL
CAPÍTOL

DIES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. OBRA
1.1 TREBALLS PREVIS

1.2 ENDERROCS

1.3 ESTRUCTURA

1.4 PALETERIA

1.5 PINTURA

1.6 FUSTERIA INTERIOR

1.7 INSTAL·LACIONS

1,8 EQUIPAMENT

6. SEGURETAT I SALUT

COST SETMANAL IVA INCLOS

2.425,01 €

7,500,45€

MN. NORMATIVA APLICABLE

Relació de normativa aplicable
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb
el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit
estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes,
com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes
harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i,
finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de
qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit
català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013,
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge,
tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza
de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de
oportunidades y no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per
projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural,
tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre
ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75;
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90).
Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones
periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del
Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció
periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció
tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció,
aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para
uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la
xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les
instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la
inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim
d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació
Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005);
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de
su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC:
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD
1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix
l’EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
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1

Programa de necessitats

1.1

Descripció de l’estructura

El present document té per objecte la descripció i justificació dels diferents elements que
configuren l’estructura del projecte d’execució d’un estintolament en una paret de càrrega de bloc
de morter situada a l’espai polivalent de Sant Dalmai, a Vilobí d’Onyar.
La nova porta s’obre en un mur de càrrega de bloc de morter, just a sota del recolzament d’una
biga IPE-400, on recolza el sostre d’un altell, que transmet una càrrega puntual important sobre el
mur. A causa de la presència d’aquesta biga s’ha optat per transmetre la càrrega verticalment a la
fonamentació, mitjançant un pilar circular de 100mm de diàmetre. D’aquesta manera la càrrega de
l’altell segueix transmetent-se al terreny en el mateix punt, sense modificar la seva forma de treball
ni afectar la interacció entre terreny i estructura, garantint un bon comportament de l’estintolament.
Abans d’obrir el nou forat en el mur caldrà apuntalar el sostre d’aquest altell, en un àmbit de 3m a
cada banda de la biga IPE, en la franja de 3m més propera al mur de bloc. S’apuntalarà també la
totalitat de la longitud d’aquesta biga IPE. Posteriorment es marcaran mitjançant talls amb disc els
límits del nou forat, tant per la part de la pista com per la part dels vestidors. S’enderrocarà el mur i
s’aixecarà el paviment per tal de poder col·locar la placa d’ancoratge del nou pilar just a sobre de
la fonamentació existent. Si s’observa algun element de fonamentació no coherent amb allò indicat
en el projecte original (sabata correguda de 70cm d’amplada i 50cm de cantell) caldrà verificar la
tipologia de fonamentació existent i consultar amb la Direcció Facultativa la necessitat de realitzar
cales o reforços addicionals.
El nou pilar s’ancorarà a la fonamentació existent mitjançant barres roscades clavades amb
resines. Es verificarà que els brancals de la nova obertura estan massissats, i en cas contrari es
massissaran. Els brancals i la llinda es resoldran amb xapes d’acer de 200x10mm (brancals) i
200x12mm (llinda), que hauran de connectar-se al mur existent. En el cas de la llinda s’ha previst
un encastament a banda i banda de 15x15cm, de tal manera que es mantenen 5cm de bloc de
morter sense repicar per la part que fa façana a la pista, ocultant d’aquesta manera l’encastament
de la llinda.
Una vegada soldades totes les peces metàl·liques i reomplerta la cara inferior de la placa
d’ancoratge es podrà restituir el paviment de formigó, reconstruint l’armat de la solera amb les
mateixes característiques de l’original i solapant-lo adequadament. L’estructura d’acer s’haurà de
protegir amb un gruix de pintura ajustat a les taules del fabricant.
Una vegada finalitzades totes les operacions, es podrà retirar l’apuntalament per tal de fer entrar
en càrrega la nova estructura, comprovant en tot moment que no apareixen deformacions
inadmissibles o fora de la normalitat.

1.2

Usos previstos al projecte

Els usos previstos per a l’estructura són els propis d’un equipament esportiu i polivalent.

1.3

Resistència al foc de l’estructura

S’ha considerat una resistència al foc normalitzada per als elements estructurals de R-90 min, en
tractar-se d’un equipament obert al públic situat sobre rasant amb una alçada d’evacuació inferior
a 15 metres.
Tots els pilars metàl·lics s’hauran de protegir mitjançant pintures intumescents amb una resistència
al foc suficient segons uns gruixos conforme a la seva massivitat. De forma orientativa, es
preveuen uns gruixos de fins a 2mm en els brancals i llindes, i de fins a 4mm en el pilar. Aquests
gruixos hauran de ser verificats segons les taules homologades pel fabricant de la pintura. Les
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intervencions realitzades sobre el mur de fàbrica de bloc en mantindran els recobriments
actualment existents.

1.4

Descripció de la fonamentació i contenció de terres

1.4.1 Descripció del terreny
En base a l’estudi geotècnic elaborat per GEOCAM, amb número de referència 02-GTC272 i data
de desembre de 2002, la descripció del terreny del solar que ocupa el present document respon a
les següents característiques:
- Unitat geotècnica 1: argila amb sorra, amb una potència d’entre 4,00 i 8,60 metres
- Unitat geotècnica 2, sorra argilosa, amb una potència d’entre 0,00 i 4,20 metres
- Unitat geotècnica 3, substrat rocós alterat, amb una potència d’entre 1,00 i 4,00 metres
- Unitat geotècnica 4, substrat rocós, amb una potència superior a 500 metres
- Capa R (unitat de rebliment): nivell superficial de terres de rebliment
1.4.2 Descripció de la fonamentació
La fonamentació existent és superficial, recolzada sobre els materials de la unitat geotècnica 1
(argila amb sorra). El projecte no preveu cap modificació d’aquesta fonamentació, ni cap alteració
substancial del seu estat de càrregues.
1.4.3 Sistemes de contenció de terres
No s’han previst en el projecte elements destinats a la contenció de terres.

2

Bases de càlcul

2.1

Vida útil nominal

Donat que l’ús de la construcció no té cap requeriment específic segons el CTE i en manca d’un
requeriment superior per part de la propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys.

2.2

Característiques dels materials

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació.
2.2.1 Formigó
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o postesat.
Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes,
són les següents:
2.2.1.1

Denominació i tipificació

Paviment de formigó
Tipificació:

HA-25/B/20/I
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Característiques intrínseques:
Fck:

25.0 N/mm

Consistència:

Tova

TMA:

20 mm

Tipus d’ambient:

I

Contingut mínim de ciment:

250 kg/m

Màxima relació A/C:

0.65

Resistència als 7 dies:

17.5 N/mm

2

3

2

Formigó en massissats de mur de bloc
Tipificació:

HA-25/P/10/I

Característiques intrínseques:
Fck:

25.0 N/mm

Consistència:

Plàstica

TMA:

10 mm

Tipus d’ambient:

I

Contingut mínim de ciment:

250 kg/m

Màxima relació A/C:

0.65

Resistència als 7 dies:

17.5 N/mm

2.2.1.2

2

3

2

Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en l’article
39º, apartat 5è.
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica,
2
d’equació que per un formigó amb fck≤50N/mm :

 
ε
σ c  f cd 1 1 c
  ε c0







2

 ; 0  ε  0.002



on:
σc

és la tensió,

fcd

és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació
sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, f,
detallant en l’apartat 2.5 de la present memòria,

εc

és la deformació consegüent,

εc0

és la deformació a trencament en compressió simple si fck≤50N/mm ,

2
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2

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck≤50N/mm , l’equació de la
qual és:
σ  fcd; 0.002  ε  0.0035

2.2.1.3

Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació:
a)

Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm:

E cm  8.500
b)

3

fcm,j

Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, E c:
E c  β E  E cm
β E  1.30 

f ck
 1.175
400

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió:
f cm,j  fck,j  8 , en N/mm

2.2.1.4

2

Coeficient de Poisson

S’ha considerat el valor 0.2.
2.2.1.5

Coeficient de dilatació tèrmica
-5

S’ha considerat el valor 10 (ºC)
2.2.1.6

-1

Coeficient de retracció

Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08.
2.2.1.7

Coeficient de fluència

Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08
2.2.1.8

Assaigs i control

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos
als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta
en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt.
2.2.1.9

Aspecte extern

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament
en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present.
A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o
textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix.
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2.2.2 Acer per armadures passives
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge
dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és:
B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica:
Acer armadura passiva:
B-500SD:

Soldabilitat, alta ductilitat

B-500S:

Soldabilitat

Límit elàstic fyk

≥500 N/mm .

Mòdul d’elasticitat, E:

200.000 N/mm .

2

2

2

Diagrama σ-ε de càlcul≥500 N/mm .

2.2.2.1

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que
estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en la
que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor
2
E=200.000 N/mm , vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd <  < fyd, essent fyd la
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els
coeficients de minoració de resistència, s.
2.2.2.2

Característiques del material i assaigs

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre,
queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó
Armat i en el Pla de Control adjunt.
2.2.3 Acer laminat
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma
“Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels
materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació.
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre,
queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura
metàl·lica. L’acer laminat considerat en projecte es del tipus S275JR.
2.2.3.1

Acer per xapes i perfils

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025-2:2006 (Productes laminats en calent
d’acer sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les
normes UNE-EN 10210-1:2007, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer
no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:2007, relativa a seccions buides d’acer estructural
conformades en fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques
mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els
càlculs del present projecte d’estructura.
Tipus d’acer en xapes i perfils
2

S275JR
2

fy (N/mm ) xapes <16mm

275 N/mm

Mòdul d’elasticitat, E

200.000 N/mm

2
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Mòdul d’elasticitat transversal, G

81.000 N/mm

Coeficient de Poisson, ν:

0.30

Coeficient de dilatació tèrmica, λ:

1.2 x 10

Densitat

7.850 Kg/m .

-5 (

2

°C)

-1

3

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes
per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament
es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor,
d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.).
2.2.3.2

Cargols, rosques i volanderes

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la
taula següent (DB SE-A-13, taula 4.3): L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es
del tipus TR 10.9., preveure el tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de
projecte.
2.2.3.3

Materials d’aportació

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels
materials base.
2.2.3.4

Resistència de càlcul

Es defineix resistència de càlcul, f yd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i el
coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent.
fyd= fy/γM
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha
adoptat com a resistència de càlcul el valor:
fud=fu/ γM2
essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última.

2.3

Característiques del terreny

2.3.1 Característiques geotècniques dels materials
Segons l’estudi geotècnic realitzat durant la construcció del pavelló existent, els materials de la
unitat geotècnica 1, on es recolza la fonamentació, poden assolir una tensió admissible de 1,59
2
2
kg/cm en el cas de sabates corregudes de 0,60 metres de base, i de 0,95 kg/cm en el cas de
sabates corregudes de fins a 1,20 metres de base. Els assentaments previstos queden per sota
del límit genèricament acceptat de 2,5cm.
Tots els elements estructurals del projecte recolzen sobre elements de fonamentació ja existents.
Caldrà verificar que les dimensions de la sabata corresponen a les mínimes indicades, obtingudes
dels plànols del projecte de l’edifici.
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2.4

Accions considerades

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present
informe.
Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions
accidentals.
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a
l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE.
2.4.1 Accions permanents
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació
amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups
d’accions permanents que es detallen a continuació.
2.4.1.1

Pes propi

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...),
reblerts (com els de terres) i equips fixes.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent
s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals.

Elements:

Densitat:

Murs de fàbrica de totxo:
De totxo massís:

18.00 kN/m

3

De totxo calat:

15.00 kN/m

3

De totxo buit:

12.00 kN/m

3

De bloc buit de morter:

16.00 kN/m

3

De bloc buit de guix:

10.00 kN/m

3

Formigó armat:

25.00 kN/m

3

Formigó en massa:

24.00 kN/m

3

Formigó d’escòria:

16.00 kN/m

3

Murs de fàbrica de bloc:

Formigó:

Paviments:
Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total):

1.00 kN/m

2

Terratzo:

0.80 kN/m

2

Parquet:

0.40 kN/m

2
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Materials de coberta:
Planxa plegada metàl·lica:

0.12 kN/m

2

Teula corba:

0.50 kN/m

2

Pissarra:

0.30 kN/m

2

Tauler de rajola:

1.00 kN/m

2

Materials de construcció:
Sorra:

15.00 kN/m

3

Ciment:

16.00 kN/m

3

Pissarra:

29.00 kN/m

3

Escòria granulada:

12.00 kN/m

3

20.00 kN/m

3

Reomplerts:
Terreny, com a jardineres...:

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE,
2
s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.80kN/m ,
multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix,
2
per habitatges, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m repartida sobre la superfície del forjat, tal i
com indica el DB mencionat.
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per
una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals.
Tancaments
Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions,
de totxo calat de 15 cm. i envà de totxo buit de 10 cm,
d’alçada fins als 3.00 m.

10,00 kN/m

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de
totxo calat de 15 cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada
fins als 3.00 m

8,00 kN/m

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. Interior

14,00 kN/m

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb
perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. interior:

10,00 kN/m

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m

4,00 kN/m

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i
espessor 15 cm.:

6,00 kN/m

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i
espessor 10 cm:

4,00 kN/m

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip
d’instal·lacions, (veure estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha
2
considerat una sobrecàrrega de 5,00 kN/m
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2.4.1.2

Accions del terreny

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix.
En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de
contenció de terres.
La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del
terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions:


Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar
al comportament de la fonamentació.



Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny



Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat
la forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o
allò que pugui gravitar sobre ell.
Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat
les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com
subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i
ancoratges s’han considerat com a accions.
S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1
del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine:
Empenta activa:
Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la
deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa
es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les
fórmules:

σ' a  K A σ' V 2·c'· K A
π φ
K A  tg 2   
 4 2

essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de
valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció.
Empenta passiva:
Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una
estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta
passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant
les següents fórmules:

σ' p  K P σ' V 2·c'· K P
π φ
K P  tg 2   
 4 2
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essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de
valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la
rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció.
Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de
contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la
densitat del material contingut.

He 

q
γ

essent  el pes específic del terreny contingut.
Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha
utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C.
S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una
sobrecàrrega per al subjacent.
L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives.
2.4.2 Accions variables
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues
d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i
l’acció que produeix l’acumulació de neu.
2.4.2.1

Sobrecàrregues d’ús

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús.
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a
qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament
de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de casos descrits
a la taula anterior.
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores
de valor 2kN/m.
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols
importants o zones d’aglomeració.
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega
permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE.
2.4.2.2

Accions sobre baranes i elements divisoris

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un
moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha
determinat en base a l’estipulat a la taula 3.3 del DB SE-AE.
2.4.2.3

Vent
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Només s’intervé sobre l’estructura interior, per la qual cosa no s’ha tingut en compte l’acció del
vent.
2.4.2.4

Accions tèrmiques

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat
possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per
això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que
correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats
a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a
”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”.
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les
característiques dels materials.
2.4.2.5

Neu

Només s’intervé sobre l’estructura interior, per la qual cosa no s’ha tingut en compte l’acció de la
neu.
2.4.3 Accions accidentals
2.4.3.1

Sisme

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02.
La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en
funció del seu ús, segons el criteri següent:


De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu
col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o
produir danys econòmics rellevants a tercers.



De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol
pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.



D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol
pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics.

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de
normal importància.
L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre
sí en totes les direccions.
Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma,
es calcula segons l’expressió:
ac = S ab
on:
ac

és l’acceleració sísmica de càlcul,
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ab

és l’acceleració sísmica bàsica,



és el coeficient de risc i

S

és el coeficient d’amplificació del terreny.

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat:
Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, :

Localitat: Sant Dalmai (Vilobí d’Onyar)
ab:

0.06g

:

1.0

Coeficient d’amplificació del terreny, S:
Coeficient C:

(10 * 2,00 + 10 * 1,30 + 10 * 1,00) / 30 = 1.43 (estimat segons geotècnic)

Criteri:

ab0.1g

S = (C / 1,25) = 1,43 / 1,25 = 1,14
Acceleració sísmica de càlcul:
ac = S ab= 1.14x1.00x0.06g=0.068g<0.08g
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la
consideració de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i
acceleració sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions
produïdes per l’acció sísmica en l’estructura.
2.4.3.2

Vehicles de protecció contra incendis

Les càrregues de foc s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental. En les zones de
2
trànsit destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de 20kN/m
disposats en una superfície de 3m d’ample i 8m de llarg, a qualsevol de les posicions d’una banda
de 5m d’ample i en les zones de maniobra per on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles. Per
a comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l’anterior, de
100 KN actuant en un diàmetre de 20cm sobre el paviment acabat, en el punt més desfavorable.
2.4.3.3

Impacte

Les càrregues d’impacte s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental Per la
consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que
impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica.
S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit.
S’ha considerat l’impacte del contrapès dels aparells elevadors en els elements estructurals que
són susceptibles de rebre’l, tal com fossats penjats d’ascensor.
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2.4.4 Estats de càrrega considerats
Segons els plànols del projecte de l’edifici existent, l’altell que recolza sobre el mur en el qual
sobre l’estintolament té el següent estat de càrregues:

Zona:

Terra planta altell

Tipus de Sostre:

Llosa massissa

Gruix:

20cm

Pes propi:

5,00 kN/m

2

Càrregues permanents:

1,00 kN/m

2

Sobrecàrrega de
manteniment:

5,00 kN/m

2

Sobrecàrrega de neu:

-

TOTAL:

11,00 kN/m

2.5

2

Coeficients de seguretat

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a
continuació.
2.5.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a
cada cas es té:
2.5.1.1

Formigó armat

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta
distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de
pretesar, s.

Situació de projecte

Formigó c

Acer s

Persistent o transitòria

1,5

1,15

Accidental

1,3

1,0

2.5.1.2

Acer laminat

S’han adoptat els següents valors:
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M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material.
M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat.
M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió.
M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.
M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU.
M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de
forats ovals o amb sobre mesura.
2.5.1.3

Fàbrica de maó

S’ha considerat un coeficient de seguretat de M = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una
categoria d’execució C, i una categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert en
base a la taula 4.8 del DB SE-F.
2.5.2 Coeficients de majoració d’accions
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri
s’observen els coeficients que a continuació es detallen.
2.5.2.1

Formigó armat

Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats
Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS).
Situació Persistent
Situació accidental

Tipus d’Acció

o transitòria
Efecte
Favorable

Efecte
Desfavorable

Efecte
Favorable

Efecte
Desfavorable

Permanent

G=1,00

G=1,35

G=1,00

G=1,00

Pretesat

P=1,00

P=1,00

P=1,00

P=1,00

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,50

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0,00

Q=1,50

Q=0,00

Q=1,00

Accidental

-

-

A=1,00

A=1,00

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims

Tipus d’Acció

Efecte favorable

Efecte desfavorable

Permanent

G=1,00

G=1,00

Armadura pretesa

P=0,95

P=1,05

Armadura posttesa

P=0,90

P=1,10

Pretesat
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Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0.00

Q=1.00

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei.

2.5.2.2

Acer laminat

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix
el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4.
Tipus de verificació

Situació Persistent o transitòria
Efecte desfavorable

Efecte favorable

Pes propi

1.35

0.80

Empenta del terreny

1.35

0.70

Pressió aigua

1.20

0.90

1,50

0,00

desestabilitzadora

estabilitzadora

Pes propi

1.10

0.90

Empenta del terreny

1.35

0.80

Pressió aigua

1.05

0.95

1.50

0.00

Permanents
Resistència

Variable

Estabilitat

Permanents

Variable

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions.

2.6

Hipòtesis de càlcul

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS).
2.6.1 Estructures de formigó armat i pretesat.
Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall:


Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents
criteris:

Situacions persistents o transitòries:
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 γG, j Gk,j +  γG ,jGk,* j+ γP Pk + γQ,1Qk,1+  γQ,i ψ0,i Qk,i
*

j1

j1

i>1

Situacions accidentals:

 γG, j Gk,j +  γG j Gk,* j + γP Pk + γA Ak + γQ,1ψ1,1Qk,1+  γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j1

j1

,

i>1

Situacions sísmiques:

 γG, j Gk,j +  γG ,j Gk,* j + γP Pk + γA AE,k +  γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j1

j1

i1

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat
amb els següents criteris:



Combinació poc probable o característica

 γG, j Gk,j +  γ G ,j G * k,j  γ PPk  γ Q,1Q k,1  γ Q,iΨ0,1Qk,i
*

j1

j1

i1

Combinació freqüent

 γG, j Gk,j +  γ G ,j G * k,j  γ PPk  γ Q,1Ψ1,1Qk,1  γ Q,iΨ2,i Qk,i
*

j1

j1

i1

Combinació quasi-permanent

 γG, j Gk,j +  γ G ,j G * k,j  γ PPk  γ Q,iΨ2,i Qk,i
*

j1

j1

i1

On:
Gk,j
*

Valor característic de les acciones permanents

G k,j

Valor característic de les accions permanents de valor no constant

Pk

Valor característic de l’acció del pretesat

Qk,1

Valor característic de l’acció variable determinant

ψo,i Qk,i

Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants

ψ1,1 Qk,1

Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant

ψ2,i Qk,i

Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció
determinant o amb l’acció accidental

Ak

Valor característic de l’acció accidental

AE,k

Valor característic de l’acció sísmica

2.6.2 Estructures d’acer laminat, obra de fàbrica i fusta
Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall:
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Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents
criteris:



Situacions persistents o transitòries:

 γG, j Gk,j +  γG * j Gk,* j + γQ,1Qk,1+  γQ, i ψ0, i Qk, i
j1

j1

i>1

Situacions accidentals:

 γG, j Gk,j +  γG j Gk,* j + γA Ak + γQ,1ψ1,1Qk,1+  γQ,i ψ2,i Qk,i
j1

*
,

j1

i>1

Situacions sísmiques:

 γG, j Gk,j +  γG ,j Gk,* j + γA AE,k +  γQ,i ψ2,i Qk,i
*

j1

j1

i1

Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat
amb els següents criteris:



Combinació característica

 γG, j Gk,j +  γ G ,j G * k,j  γ Q,1Qk,1  γ Q,iΨ0,1Qk,i
*

j1

j1

i1

Combinació freqüent

 γG, j Gk,j +  γ G ,j G * k,j  γ Q,1Ψ1,1Qk,1  γ Q,iΨ2,i Q k,i
*

j1

j1

i1

Combinació quasi permanent

 γG, j Gk,j +  γ G ,j G * k,j  γ Q,iΨ2,i Q k,i
*

j1

j1

i1

On:
Gk,j

Valor característic de les accions permanents

*

G k,j

Valor característic de les accions permanents de valor no constant

Qk,1

Valor característic de l’acció variable determinant

ψo,i Qk,i

Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants

ψ1,1 Qk,1

Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant

ψ2,i Qk,i

Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció
determinant o amb l’acció accidental

Ak

Valor característic de l’acció accidental

AE,k

Valor característic de l’acció sísmica

2.7

Mètodes de càlcul
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Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través
de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a
continuació.
D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta
manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en
l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment
les consideracions del càlcul elasto-plàstic.
L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es
detalla a continuació.
2.7.1 Estructures de barres
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai.
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de
Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el
moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen.
En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial,
encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de
la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en
funció de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una
aproximació pel mètode de Newton-Raphson.
2.7.2 Lloses contínues
Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus
sandvitx) i sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode
dels elements finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la teoria de flexió de ReissnerMindlin, que té en compte la deformació transversal per tallant. Per a l’anàlisi de plaques
gruixudes, per a les que la relació llum/cantell és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament;
en canvi, per a l’anàlisi de les plaques primes, per a les que la relació llum/cantell és igual o
superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la teoria, imposant la condició de deformació per
tallant constant en els elements, el que permet abordar l’anàlisi segons un plantejament de
continuïtat Co, eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la solució per tallant.
2.7.3 Comprovació de perfileria metàl·lica
La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la
norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes elàstics i
anelàstics.
2.7.4 Armat de seccions de formigó armat i pretesat
L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es
detalla en el present apartat d’aquesta memòria.
Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexocompressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les
equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels
materials.
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Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les
consideracions de la norma EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.

2.8

Programes informàtics de càlcul utilitzats

2.8.1 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de
barres, làmines i sòlids pel mètode dels elements finits.
2.8.2 Post-processadors. Comprovació d’estructures
Diversos fulls de càlcul [Dimark]. destinats a la verificació i dimensionat de tots els elements
resistents i a l’armat i dimensionat de les seccions.

2.9

Criteris de dimensionat

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació:


ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul
desestabilitzants.



ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvoluparse en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les
sol·liciten.



ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.



ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica
de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 5.1.1.2 de la EHE-08 en
funció de la classe d’exposició de l’element



ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3
del DB SE. Això és:

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que
es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi
de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent:
Tipus de tancament

Valor fletxa/llum

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes

1/500

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.

1/400

Resta dels casos

1/300

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per
les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element).
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En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per
qualsevol combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm (essent
L la llum de l’element).
Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm.
En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/300
i un desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici.


ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per
efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que
els que es mostren a la taula següent.

Estructura

Freqüència mínima (Hz)

Gimnasos, palaus d’esports, estadis

8,0

Sales de festes i concerts sense seients

7,0

Centres comercials i locals de pública concurrència sense
seients fixes.

7,0

Sales d’espectacles amb seients fixes.

3,4

Passeres.

4,5

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor
pròxim als 3,00Hz.
Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts a la
e
instrucció EHE-08 annex 6 , sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DBSI, secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements
de formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les
resistències establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici.

3

Procés constructiu

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en
compte l’execució, per aquest ordre cronològic:


Capítol de Moviment de Terres i de fonaments



Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior.

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que
hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions
de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions
corresponent.
Caldrà apuntalar el sostre de l’altell, en un requadre aproximat de 3x3 metres a banda i banda dels
eixos formats per la biga IPE existent i el mur de bloc de formigó. Aquest apuntalament s’haurà de
realitzar abans d’executar l’enderroc del mur i s’haurà de mantenir fins que la totalitat d’elements
estructurals previstos en el projecte hagin estat executats.

4

Manteniment de l’estructura

Memoria técnica estructura. Estintolament espai polivalent de Sant Dalmai 22/28

Exp. 1297

4.1

Elements constituïts per acer laminat

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva
estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió.
Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i
manteniment concret en base als següents preceptes:
1.

Control general del comportament de l’estructura



Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials
(humitats, condensacions, ús inadequat...).



Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions
localitzades...

2.

Control de l’estat de conservació del material

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició:


L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius.
(Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura
cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en
l’obra. Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.



L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada.
(Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura
cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local
de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en
l’obra. Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les
mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.



L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura,
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada
cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un
posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes
característiques que l’utilitzat en l’obra.

En el present cas la classe d’exposició és de tipus C2. Les inspeccions es coordinaran fent
coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material.
Designació

Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any,
acers amb contingut baix de carboni
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Classe d’exposició a la
corrosió atmosfèrica.

Pèrdua de massa g/m

C1

molt baixa

10

1.3

C2

Baixa

>10 fins a 200

>1.3 fins a25

C3

Mitja

>200 fins a 400

>25 fins a 50

C4

Alta

>400 fins a 650

>50 fins a 80

C5-I

molt alta (Industrial)

>650 fins a 1500

>80 fins a 200

C5-M

molt alta (marina)

>650 fins a 1500

>80 fins a 200

2

Pèrdua de gruix μm

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició

4.2

Estructures de formigó

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que
el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment
concret en base als següents preceptes:
4.2.1 L’estructura de formigó és interior
Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària una
revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels
mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies
dels paraments.
Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.
4.2.2 L’estructura de formigó és exterior
Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons
taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció
EHE-08) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i
després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments.
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les
amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.
4.2.3 L’estructura de formigó en ambient exposat
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L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició
IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements
a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10
anys.

5

Higiene, salut i medi ambient

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en l’article 5.1.3 de la EHE-08 en el cas que la
propietat ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap
cas, el compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució de
processos que minimitzin l’impacta mediambiental.

6

Normativa utilitzada

6.1

Normativa bàsica

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació
BOE: 25/01/08)


DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”



DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”



DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”



DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”



DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”



DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”



DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008)
(modificació BOE: 24/12/08)
NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto
997/2002 (BOE: 11/10/02)
RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008)
(modificació BOE: 11/09/2008)

6.2

Normativa complementària

Memoria técnica estructura. Estintolament espai polivalent de Sant Dalmai 25/28

Exp. 1297

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les
indefinicions existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa
bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa.
EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras


EN 1990. Bases de cálculo de estructuras

EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras


EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas



EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego



EN 1991-1-3. Cargas de nieve



EN 1991-1-4. Acciones de viento



EN 1991-1-5. Acciones térmicas



EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución



EN 1991-1-7. Acciones accidentales



EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes



EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria



EN 1991-4. Acciones en silos y tanques

EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón


EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego



EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón



EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero


EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios



EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego



EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío



EN 1993-1-4. Aceros inoxidables



EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano



EN 1993-1-6. Láminas



EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalmente



EN 1993-1-8. Uniones



EN 1993-1-9. Fatiga



EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal



EN 1993-1-11. Cables y tirantes
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EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de
grado S 700



EN 1993-2. Puentes de acero



EN 1993-3-1. Torres y mástiles



EN 1993-3-2. Chimeneas



EN 1993-4-1. Silos



EN 1993-4-2. Depósitos



EN 1993-4-3. Conducciones



EN 1993-5. Pilotes y tablestacas



EN 1993-6. Vigas carril

EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero


EN 1994-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego



EN 1994-2. Reglas para puentes

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera


EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación



EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego



EN 1995-2. Puentes

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería)


EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica



EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio



EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales



EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica

EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico


EN 1997-1. Reglas generales



EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras


EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación



EN 1998-2. Puentes
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EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios



EN 1998-4. Silos, depósitos y tuberías



EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos



EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas

EUROCÓDIGO 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio


EN 1999-1-1. Reglas generales



EN 1999-1-2. Estructuras sometidas al fuego



EN 1999-1-3. Estructuras sometidas a fatiga



EN 1999-1-4. Condiciones para láminas conformadas en frío



EN 1999-1-5. Estructuras laminares

7

Declaració de compliment dels documents bàsics

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes
les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als
Documents Bàsics que es citen a continuació:


DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”



DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”



DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”



DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”



DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”



DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”

Sant Cugat del Vallès, 15 d’abril de 2019

Dimark Estructures a l’arquitectura
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE REFORMA PUNTUAL AMB
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL
PAVELLÓ POLIVALENT
DE SANT DALMAI
Carretera de Salitja s/n 17183
Sant Dalmai (Girona)

2 PLÀNOLS

Vilobí d’Onyar, Abril de 2019
Autor del Projecte

JORDI CARRERAS GÜELL,
ARQUITECTE

Normativa Urbanística
Separació de mitgeres de 12m

Àmbit de l'actuacio

12.00

Nucli de serveis i vestíbul

Aparcament existent

12.00

Accés
Principal

C

ar
re

te
ra

de

Sa
litj
a

PAVELLÓ POLIVALENT EXISTENT

PROJECTE BÀSIC i D'EXECUCIÓ

ABRIL DE 2019

REFORMA PUNTUAL AMB AFECTACIÓ
ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ
POLIVALENT DE SANT DALMAI
Adreça:

Carretera de Salitja s/n
17183, Sant Dalmai, Vilobí d'Onyar (Girona)
Promotor:

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Travessera Casa de la Vila 1, Vilobí d'Onyar (Girona)

EMPLAÇAMENT

01

escala: 1/500 (A3)
EMPLAÇAMENT
escala 1/500 (A3)

Arquitecte:

Jordi Carreras Güell

Nord

JORDI CARRERAS GÜELL - ARQUITECTE
Rambla Prat 9 3-2, Barcelona - tl.619 676 911- www.carrerasolle.com

Àmbit de l'actuacio
Nucli de serveis i vestíbul

SECCIÓ ESTAT ACTUAL
escala 1/200 (A3)

VESTIDOR
VESTÍBUL
+0,00

BAR

VESTIDOR

MAGATZEM

INSTAL·LACIONS

SERVEIS
PAS

PAS

APARCAMENT
-0,35
ACCÉS
EDIFICI
ESPAI POLIVALENT
+0,00

SORTIDES
EMERGÈNCIA

SORTIDES
EMERGÈNCIA

PLANTA ESTAT ACTUAL
escala 1/200 (A3)
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SERVEIS
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EDIFICI
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ACCÉS
VESTIDORS
ESPAI POLIVALENT
+0,00

SORTIDES
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ESTAT ACTUAL I ESTAT REFORMAT
escala: 1/200 (A3)
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Àmbit de l'actuacio

2.20

Nucli de serveis i vestíbul

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1.80

E1

Apuntalament de jàssera d'acer

E2

Tall de paret de bloc

E3

Enderroc de paret de bloc per obertura de pas

ACTUACIONS PREVISTES

E1
a

ENDERROCS
escala 1/100 (A3)

Forat de pas vist des de la pista

0.90

0.90

E3

eix de replanteig

Forat de pas vist des del passadís intern

Reforç estructural amb pilar i placa d'acer
segons memòria i planols d'estructura

A2

Paret de bloc de 15cm per tancament de
magatzem

A3

Subministra i col·locació de porta de 80cm
de pas de fusta de DM lacada de color
blau

A4

Subministra i col·locació de porta corredissa de
185x220 cm

A5

Girar sentit de tancament de porta
corredissa existent

A6

Pintat de noves parets de bloc i repas de zones
afectades

A7

Desplaçar llums afectats per les noves parets

A8

Subministra i col·locació de dos llums

A9

Subministra i col·locació de banc amb
panell fenólic blau i suport de carteles
d'acer galvanitzat

0.45

E2

a

A1

A1

A3

A2
A6

0.45
1.35

A4

0.80
0.90
1.35

5.75

A9

A5

1.80

ACTUACIONS PREVISTES
escala 1/100 (A3)
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A8

Adreça:
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A7
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220

220

A7

0.50
0.60

A7

ACTUACIONS PREVISTES - INSTAL.LACIONS
escala 1/100 (A3)

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT

A4

185

A3

80

LLEDO Variant I S Circular
300 de superficie o similar

NOU PUNT DE LLUM
LLEDO Variant I S Circular 300 de superficie
NOU DETECTOR DE PRESÈNCIA

ESTAT REFORMAT
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escala: 1/100 (A3)

LLUM EXISTENT
LLUM DESPLAÇAT

PLANTA ACTUACIONS

Arquitecte:

Porta corredera amb marc de perfil d'alumini i
panell de policarbonat cel·lular color blanc
gel de 10mm de gruix. Igual que l'existent
Inclou guia, tirador i pany

Porta batent de fusta de DM
lacada de color blau igual que les
existents.
Inclou ferratges i pany de cop i
clau
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SERVEIS

INSTAL·LACIONS

PAS

MAGATZEM

APARCAMENT
-0,35
ACCÉS
EDIFICI

R EC

MAGATZEM

BAR

VESTÍBUL
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ORR

UT A

L T ER
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NAT

00 m
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66

R ECO R R

< 25
°

82

EG U T A L

TERNATI
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m < 25

°
SORTIDES
EMERGÈNCIA

SORTIDES
EMERGÈNCIA

RECORREGUT D'EVACUACIÓ - 34 m < 50

SORTIDES
EMERGÈNCIA

R ECO R

R EG U T

D'EVAC

UACIÓ

- 32 m <

50

ESPAI POLIVALENT
+0,00

SORTIDES
EMERGÈNCIA
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EMERGÈNCIA
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PC. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre el Projecte
La present memòria, els plànols i la resta de documentació que composa el projecte, no es
podran modificar sota cap concepte, així com el volum de les obres, considerant que
únicament pot ser modificat total o parcialment sota l’acord exprés d’ambdues parts, propietat
i arquitecte autor del projecte. Els documents formen part de la documentació contractual en
cas de licitació i tenen com a finalitat regular l’execució del contracte fixant-ne els nivells
tècnics i de qualitat exigibles.
El present projecte consta dels següents documents:
MEMÒRIA
PLÀNOLS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
AMIDAMENTS I PRESSUPOST
PROJECTE COMPLEMENTARIS
Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al
Contracte i que són d’obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades.
En cas de contradicció entre els Plànols, el pressupost i les Prescripcions Tècniques Particulars,
preval allò descrit en aquestes darreres. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.
Durant el transcurs de l'execució del contracte la Direcció Facultativa aportarà els detalls i
aclariments que complementin aspectes del projecte. Les ordres i instruccions de la Direcció
facultativa s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves
determinacions.
Les ofertes econòmiques s’han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols que
formen el pressupost. Totes les propostes de variant respecte els models de projecte que es
vulguin ofertar han de constar en un annex en què s'especifiqui clarament les característiques
del model prescrit i les del model proposat. Els licitadors estaran obligats a presentar mostres
dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder
realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.
Els preus de l'oferta s’especificaran per partida. Tots els preus inclouen el subministrament i la
instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació
i posada en funcionament.
Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la
direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també
amb la DF els colors i acabats de tots els elements abans de procedir a la seva posta en obra.
Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de materials i equipament
que la DF estimi necessàries. No es podrà fer cap comanda, acopi de material ni col·locació
sense aquesta validació prèvia per part de la DF.
Caldrà que l’adjudicatari entregui els certificats del fabricant corresponents de cadascun dels
elements subministrats on figuraran les característiques i els m2 del material subministrat.
L’entitat executora de les obres haurà d’avisar del començament de les mateixes i amb el
temps suficient als tècnics competents directors, a fi de que donin la seva conformitat. Cas
contrari, recaurà sobre ell tota la responsabilitat que pogués produir-se.

En la realització del present projecte regirà el plec de Condicions de l’Edificació, realitzat i
aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, així com tota la normativa
vigent que afecti aquest projecte.
Serà perceptiu el vist i plau de la direcció facultativa de les obres del contracte o contractes
que celebrin propietat i contractista de les mateixes, així com l’expedició de la direcció
facultativa del Certificat final de les obres, per poder ocupar o utilitzar l’edificació.
S’exigirà que l’empresa constructora que resulti executaria de l’execució de les obres estigui
especialitzada en aquest tipus d’obres, cosa que haurà d’acreditar mitjançant la presentació
de la documentació que demostri que les últimes obres realitzades d’aquest tipus o similars, així
com qualsevol altra documentació d’homologació que li sigui requerida.
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials,
Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE
de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives
Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els
següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament,
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees
que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà
comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les
seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2
del CTE:
1.Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la
legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i
sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5

Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article
7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

PC. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o
enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer,
comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos
tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a
la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3
de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o
prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la
utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials
combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part
per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà
cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003,
de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003)
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC
16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O.
06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en
obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de
revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions
manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna
imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a
la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la

forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar,
les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i
simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra,
exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats,
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents
condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La
separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o
ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels
suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no
està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes
normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una
obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a
armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc.
Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual
de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat
de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són
l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics,
químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits
de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun
esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran
arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats
de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació
d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de
protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació
de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc;
Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs
en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb

enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció
personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos,
botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la
normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en
contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats,
com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de
fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició
no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i
prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de
treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el
continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes
de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti
sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular
enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es
contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran
objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència,
quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements
resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions
que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular
d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han
de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum
no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest
afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a
màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció
de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb
estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà,
com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals

es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control
únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o
per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant
lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà
l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant
en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn;
també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les
pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents
formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs
o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats,
coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts
de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i
quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant
lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es
disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la
seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització;
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant
de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat,
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o
originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal
d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc
per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de
clavegueró...
1.1
Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on
hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles.
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de
manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la
mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.

Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte
d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a
dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs
i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin
en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs
dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i
s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci
l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de
fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment.
Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de
diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4
metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les
armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn
d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó
que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o
descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan
superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements
constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es
realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva
plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la
zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada
del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per
sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent
dels enderrocs en general.
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es
descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà
el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de
canó i en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements
de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga
o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és
convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar
moments o torsions no previstes.
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que
arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es
suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per
embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de
fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure
d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de
caure.
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements
situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat
prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en
general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element
resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense
apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es
transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de
farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament.
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat
dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines,

banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i
banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de
compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra
sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament
suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura
de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges
paral·leles a l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel
mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà
mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per
mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de
procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres
trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que
queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en
general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges
que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels
requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els
àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme
l’enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant
martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt
vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema
explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les
mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de
seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza
amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el
fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de
formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats
en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar
afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que
assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit
o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà
l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant.
Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró,
seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del
mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics,
una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser
recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers
al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es
van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T.,
podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels
baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte
d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a
terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin
desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència
d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa
considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci
l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que
comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de
tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els
paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint
cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a
tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense
travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint
vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi
d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries
en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin
situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o
lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la
grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència
mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici.
Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent,
utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i
accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al
foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas
d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures
d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al
foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 10901:1997.

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025,
10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA,
HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer
laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred.
De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del
collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques
mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran
que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular,
els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en
cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions
de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del
seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre
l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant
assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per
la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el
transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de
l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb
bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari
tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec
Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han
d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície.
S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de
les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la

seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una
temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han
de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius
no han de produir osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora
mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les
rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El
diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del
cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense
pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre,
i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en
contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense
haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són:
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi
ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat
abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les
superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació
antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o
tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les
parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació
de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció
antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total
±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància
entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de
3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En
plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la
documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent
(CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a
8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les
dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó
6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves,
elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en
el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc.,
per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que
siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el
teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

SISTEMA ENVOLVENT
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans de blocs de formigó
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius,
d'altura no major de 9m, que pot anar, o no, reforçat amb armadura.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a
l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F,
Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó;
CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Components
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El
tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i
dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la resistència del bloc a la
compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua.
Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura
superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs a cara vista
haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments.
Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids,
formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les
característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de
resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a les normes UNE. En el cas de
peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i

mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb
funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² .
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la
Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les
tradicionalment emprades. D'altra banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a
la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el
pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la
garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix
la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters
duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat
d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del
morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà
l'establert a la Norma DB SE-F, quant a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels
capítols següents: Bloc de formigó, revestiment interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters.
Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut
per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a
comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material estigui identificat amb l'establert en
l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de
formigó en les obres de construcció” RB-90.
Execució
Condicions prèvies
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport.
Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les
referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a
assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45
dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes.
No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant
en l'interior dels blocs com en la cambra del trasdossat.
Fases d’execució
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc
contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica
hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no
fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors
de mig bloc. Les filades intermitges es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades,
estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes
horitzontals sempre enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el
fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la cadena d'enllaç. Aquest tipus de
peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant les peces
sobre un sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant
lliure la canal de les peces per a la col·locació d'armadures i abocament del formigó. Es
conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti
amb totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o
de gelades. El guarit del formigó en llindes es realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies.
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un
suport de formigó armat, de dimensions igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament
damunt de la filada de bloc, es col·locarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última filada de
bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la col·locació d'armadura i
abocament de formigó, vigilant que al compactar el formigó, quedin correctament farcits els

buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un cèrcol
(encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de
gelades.
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la
junta, procurant que aquesta quedi totalment plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà
el rejuntat dels murs de bloc cara-vista.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació
i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó
armat cada 5 filades i reomplert amb formigó armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat
i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, abocament i compactat del formigó
i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja.
2 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions
d’accés a les diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.
2.1 Portes de fusta

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE.
8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat
directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE
corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades
amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions
es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes.

Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos,
encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte
al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el
bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions
entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de
cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos
passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la
seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la
col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament
acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB
SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del
soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instrucción 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D
363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment
administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges.
Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i
la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o
descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les
llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de
descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb
gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip
auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores:
secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de
funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans
de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un
cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la
llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com
a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics
en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència
o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en
l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades
amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material.
Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.
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CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
K4C31310

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló .
Criteri d'amidament:m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la
DT.
Apuntalament biga IPE interior

1

6,00

6,00
6,00

K4C91310

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <=

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
Apuntalament 50% vanos adjacents

2

6,00

1,50

18,00
18,00

K4CO

ut Protecció d'elements
Proteccions

1

1,00
1,00

CAPITOL 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21ZZ001

m

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Tall per les dues cares

4
2

2,40
2,10

9,60
4,20
13,80

K219KFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, am

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Talls paviment

2
4

1,80
0,60

3,60
2,40
6,00

K2148261

m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrreg

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenido
Volum aparent porta

1

1,80

2,40

4,32
4,32

K2192913

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 c

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Enderroc paviment

2

1,80

0,50

1,80
1,80

E2R540D0

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autori

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Enderroc mur de bloc
Enderroc paviment
Residus de construcció
fitxa 105/2008

1,35
1,35
1,35

1,80
1,80
1,80

1,35

1,42

0,20
0,50
0,50

2,40
0,15
0,15

1,17
0,18
0,18
1,92
3,45

K2RA7580

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,

AMIDAMENTS

CODI
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ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Enderroc mur de bloc
Enderroc paviment
Residus de construcció
fitxa 105/2008

1,35
1,35
1,35

1,80
1,80
1,80

1,35

1,42

0,20
0,50
0,50

2,40
0,15
0,15

1,17
0,18
0,18
1,92
3,45

CAPITOL 03 ESTRUCTURES
E4EZ72C4

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Massissats verticals brancals
20x20 H=2.40

2

0,17

0,17

2,40

0,14
0,14

E441F135

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peç

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura .Criteri d'amidament:kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
Pilar D100.8
Subtotal
Unions i retalls 10%

1

2,40

0,1

43,56

18,15

43,56
43,56
4,36
47,92

E4475127

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per pe

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
Llinda superior
Brancals
Subtotal
Unions i retalls 10%

1
2

2,100
2,200

0,1

108,644

0,200
0,200

94,200
78,500

39,564
69,080
108,644
10,864
119,51

E442502D

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge fo

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
Placa d'ancoratge
Enrigidors
Subtotal
Unions i retalls 10%

1
4

0,30
0,10

0,30
0,10

117,75
78,50

10,60
3,14

13,74

1,37

13,74
0,1

15,11
E4ZW1P70

u

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
Ancoratges químics placa

4

4,00
4,00

K45RDR50

dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèr

Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm .
Criteri d'amidament:dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
Retacat sota placa d'ancoratge

1

3,60

3,60

0,30

3,89
3,89

AMIDAMENTS
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m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
Previsió reconstrucció paviment

1

1,80

1,20

2,16
2,16

E7B21H0L

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Previsió reconstrucció paviment

1

1,800

1,200

2,160
2,16

E3CB3000

kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corr

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
Previsió reconstrucció paviment
Restitució armat existent #1D8c/15
Subtotal
Solapaments i retalls 20%

1

1,80

0,2

3,41

1,20

1,58

3,41
3,41
0,68
4,09

E936Z001

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat amb mitjans manuals .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Previsió reconstrucció paviment

1

1,80

1,20

2,16
2,16

E894ACK0

U

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb d

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues
d'acabat .
Pilar D100.8

1

1,00
1,00

E894GCK0

m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, am

Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat .
Criteri d'amidament:m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Llinda superior
Brancals

1
2

2,10
2,20

0,22
0,22

0,46
0,97
1,43

CAPITOL 04 PALETERIA
1618A310

m2 Paret divis. 2cares,gruix=15cm,bloc foradat mort.ciment,400x150x

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer connectors a paret existent en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment
Paret nou magatzem

2

1,35

3,00

8,10
8,10
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CAPITOL 05 PINTURA
K8989240CO

m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat
Paret nou magatzem
deducció porta
Repas de zones afectades

4
-2
2

1,35
0,80
1,00

3,00
2,10
3,00

16,20
-3,36
6,00
18,84

CAPITOL 06 FUSTERIA INTERIOR
1A211453

m2 Fusteria int.lacada porta fulla bat.fusta p/pintar 40mm,p/

Fusteria interior lacada, amb porta de fulla batent de fusta de DM per a pintar de 40 mm de gruix, per
a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Acabat lacat de color blau igual que les portes existents. Ferratges inox i pany de cop
i clau mestrejats.
Porta magatzem

1

1,00
1,00

KAZGG490

u

Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=4m, pes por

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una
porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta
Porta corredissa aseos

1

1,00
1,00

KAFA3A0C

u

Porta alumini anoditzat nat.,cor.,180x225cm,perf.preu alt,col.

Porta d'alumini anoditzat natural, amb una fulla corredissa, per a un buit d'obra aproximat de 180x220
cm, elaborada amb perfils de preu alt amb perfil anoditzat i panell de policarbonat cel·lular de color
blanc gel de 10mm de gruix. Inclou tirador i pany
Porta corredissa aseos

1

1,00
1,00

05.01

pa Girar porta corredissa existent

Feines consistents en desmuntar i girar el costat d'obertura de la porta corredissa existent. Inclou
canvi de ferratge
Porta existent

1

1,00
1,00

CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS
06.01

u

Desplaçar llums existents

Feines de desplaçar els llums existents que queden afectats per al nou magatzem.
Llum accés bar
Llum acces mnou magatzem
Llum distribuidor vestidors

1
1
1

1,00
1,00
1,00
3,00

KH128ECO

u

llum decorativa de superficie

Llumenera decorativa de superficie Lledo Variant I S circular 300 o similar.
Llums vestíbul aseos

2

2,00
2,00

EHV25000

u

Detector presencia+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat
Vestibul lavabos
Magatzem

1
1

1,00
1,00
2,00

CAPITOL 08 EQUIPAMENT
EQ11U0CO

m

Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient HPL

Banc de vestidors fixat a paret, d'estructura d'acer pintat i seient de llistons amb material fenòlic HPL
de 12mm de gruix.
Estructura a base de perfil tubular perimetral i carteles
Banc

1

1,35

1,35
1,35

AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA

ALÇADA PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
09.01

u

Seguretat i Salut

Mesures de seguretat personals i col.lectives per a la execució de les obres. Inclòs pla de seguretat,
obertura de centre de treball i llibre de subcontractació. Tot segons la normativa vigent.

Seguretat i Salut

1

1,00
1,00

PR
PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST
ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST

CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

13,51

81,06

18,00

12,24

220,32

1,00

182,04

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
K4C31310

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló .
Criteri d'amidament:m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la
DT.
K4C91310

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <=

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
K4CO

ut Protecció d'elements

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS ................................................................................................

182,04

483,42

CAPITOL 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21ZZ001

m

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
K219KFC0

m

13,80

10,05

138,69

6,00

13,89

83,34

4,32

76,50

330,48

1,80

11,07

19,93

43,00

148,35

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, am

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
K2148261

m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrreg

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenido
K2192913

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 c

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
E2R540D0

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autori

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
3,45
K2RA7580

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
3,45

13,26

TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................

45,75

766,54

PRESSUPOST

CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,14

162,20

22,71

47,92

3,54

169,64

119,51

2,18

260,53

15,11

1,83

27,65

4,00

18,91

75,64

3,89

8,29

32,25

2,16

21,03

45,42

2,16

24,12

52,10

CAPITOL 03 ESTRUCTURES
E4EZ72C4

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
E441F135

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peç

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura .Criteri d'amidament:kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
E4475127

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per pe

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
E442502D

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge fo

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
E4ZW1P70

u

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
K45RDR50

dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèr

Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm .
Criteri d'amidament:dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
E9234B91

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
E7B21H0L

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
E3CB3000

kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corr

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

PRESSUPOST

CODI

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,09

12,82

52,43

2,16

27,50

59,40

1,00

159,02

159,02

1,43

125,50

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
E936Z001

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat amb mitjans manuals .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
E894ACK0

U

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb d

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues
d'acabat .
E894GCK0

m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, am

Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat .
Criteri d'amidament:m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

TOTAL CAPITOL 03 ESTRUCTURES .......................................................................................................

179,47

1.136,26

CAPITOL 04 PALETERIA
1618A310

m2 Paret divis. 2cares,gruix=15cm,bloc foradat mort.ciment,400x150x

Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer connectors a paret existent en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment
8,10

99,48

TOTAL CAPITOL 04 PALETERIA .............................................................................................................

805,79

805,79

CAPITOL 05 PINTURA
K8989240CO

m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat
18,84

15,32

TOTAL CAPITOL 05 PINTURA ..................................................................................................................

288,63

288,63

CAPITOL 06 FUSTERIA INTERIOR
1A211453

m2 Fusteria int.lacada porta fulla bat.fusta p/pintar 40mm,p/

Fusteria interior lacada, amb porta de fulla batent de fusta de DM per a pintar de 40 mm de gruix, per
a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Acabat lacat de color blau igual que les portes existents. Ferratges inox i pany de cop
i clau mestrejats.
KAZGG490

u

1,00

484,85

484,85

1,00

140,73

140,73

1,00

939,99

939,99

Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=4m, pes por

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una
porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta
KAFA3A0C

u

Porta alumini anoditzat nat.,cor.,180x225cm,perf.preu alt,col.

Porta d'alumini anoditzat natural, amb una fulla corredissa, per a un buit d'obra aproximat de 180x220
cm, elaborada amb perfils de preu alt amb perfil anoditzat i panell de policarbonat cel·lular de color
blanc gel de 10mm de gruix. Inclou tirador i pany

PRESSUPOST

CODI
05.01

DESCRIPCIÓ

QUANTITAT

PREU

IMPORT

293,06

293,06

pa Girar porta corredissa existent

Feines consistents en desmuntar i girar el costat d'obertura de la porta corredissa existent. Inclou
canvi de ferratge
1,00

TOTAL CAPITOL 06 FUSTERIA INTERIOR ..............................................................................................

1.858,63

CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS
06.01

u

Desplaçar llums existents

Feines de desplaçar els llums existents que queden afectats per al nou magatzem.
KH128ECO

u

3,00

135,34

406,02

2,00

212,91

425,82

2,00

141,22

llum decorativa de superficie

Llumenera decorativa de superficie Lledo Variant I S circular 300 o similar.
EHV25000

u

Detector presencia+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

TOTAL CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS ...................................................................................................

282,44

1.114,28

CAPITOL 08 EQUIPAMENT
EQ11U0CO

m

Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient HPL

Banc de vestidors fixat a paret, d'estructura d'acer pintat i seient de llistons amb material fenòlic HPL
de 12mm de gruix.
Estructura a base de perfil tubular perimetral i carteles
1,35

167,71

TOTAL CAPITOL 08 EQUIPAMENT ..........................................................................................................

226,41

226,41

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
09.01

u

Seguretat i Salut

Mesures de seguretat personals i col.lectives per a la execució de les obres. Inclòs pla de seguretat,
obertura de centre de treball i llibre de subcontractació. Tot segons la normativa vigent.

1,00

213,20

TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................
TOTAL...........................................................................................................................................................

213,20

213,20
6.893,16

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL

RESUM

EUROS

%

01

TREBALLS PREVIS ....................................................................................................

483,42

02

ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS ......................................................................

766,54 11,12

03

ESTRUCTURES ..........................................................................................................

1.136,26 16,48

04

PALETERIA ...............................................................................................................

805,79 11,69

05

PINTURA ...................................................................................................................

288,63

06

FUSTERIA INTERIOR .................................................................................................

1.858,63 26,96

07

INSTAL·LACIONS ....................................................................................................

1.114,28 16,17

08

EQUIPAMENT ..........................................................................................................

226,41

3,28

09

SEGURETAT I SALUT ................................................................................................

213,20

3,09

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses Generals ..

896,11

6,00 % Benefici industrial .....

413,59

6.893,16

SUMA DE G.G. y B.I.

1.309,70

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

8.202,86

21,00 % I.V.A. ..................................................

1.722,60

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 21% IVA INCLÒS

9.925,46

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS amb
TRENTA-DOS CÈNTIMS
, a 15 d'abril de 2019.

7,01

4,19

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
A0121000
A0122000
A0124000
A0125000
A0127000
A012A000
A012D000
A012H000
A012M000
A0134000
A0135000
A0137000
A013A000
A013D000
A013H000
A013M000
A0140000
A0150000

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
11,973
19,660
1,118
2,396
1,080
2,083
16,710
11,400
9,606
1,118
2,396
1,080
0,446
6,087
11,400
8,606
39,674
9,934

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

B0111000

0,018 m3

B0310020
B0331300

0,136 t
0,579 t

B0512401
B0532310

0,018 t
35,640 kg

B065710C
B065910B

0,147 m3
0,335 m3

B0715100

8,558 kg

B0A14200
B0A31000
B0A63M00

0,212 kg
1,350 kg
4,000 u

B0B2A000

20,114 kg

B0D21030
B0D625A0

46,500 m
0,282 cu

B0E244F6

98,310 u

B2RA7580

0,587 t

B44Z5025
B44Z50B5

119,510 kg
15,110 kg

B7711H00

2,376 m2

B89ZH000
B89ZPD00

2,430 kg
9,420 kg

B8ZA5000

2,430 kg

BAFA340CCO

3,960 m2

BAP36186

0,595 u

BAQDD286

0,595 u

BAZ13196
BAZGC360
BAZGG490

6,250 m
0,595 u
1,000 u

BH128ECO

2,000 u

BHV25000

2,000 u

Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a fuster
Oficial 1a pintor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant col·locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

PREU

SUBTOTAL

23,85
23,85
23,85
24,25
23,85
24,28
23,85
24,65
24,65
21,17
21,25
21,17
21,33
21,17
21,14
21,17
19,91
20,59
Grup A01 .........................
Aigua
1,63
Grup B01 .........................
Sorra de pedrera per a morters
17,04
Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm
16,13
Grup B03 .........................
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE103,30
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
0,22
Grup B05 .........................
Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima
67,74
Formigó HA-25/B/20/I,>=250kg/m3 ciment
65,29
Grup B06 .........................
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tix
0,82
Grup B07 .........................
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
1,22
Clau acer
1,36
Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella
7,08
Grup B0A.........................
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
0,63
Grup B0B.........................
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
0,35
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
9,37
Grup B0D ........................
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb c
0,86
Grup B0E.........................
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n
75,00
Grup B2R ........................
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.
1,11
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
1,19
Grup B44 .........................
Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2
0,30
Grup B77 .........................
Esmalt ignífug
10,13
Pintura plàstica per a interiors
3,08
Grup B89 .........................
Imprimació ignífuga
5,68
Grup B8Z .........................
Porta d'alumini anoditzat natural corredissa
215,93
Grup BAF ........................
Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de p
63,97
Grup BAP ........................
Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40
125,00
Grup BAQ ........................
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9
1,87
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mi
55,00
Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini
100,43
Grup BAZ ........................
Llum decorativa
135,00
Grup BH1 ........................
Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblad
124,17
Grup BHV ........................

IMPORT
285,54
468,89
26,67
58,10
25,76
50,57
398,53
281,01
236,80
23,67
50,92
22,86
9,52
128,86
241,00
182,20
789,91
204,53
3.485,34
0,03
0,03
2,32
9,34
11,66
1,84
7,84
9,68
9,96
21,86
31,82
7,02
7,02
0,26
1,84
28,32
30,41
12,67
12,67
16,28
2,64
18,92
84,55
84,55
43,99
43,99
132,66
17,98
150,64
0,71
0,71
24,62
29,01
53,63
13,80
13,80
855,08
855,08
38,06
38,06
74,38
74,38
11,69
32,73
100,43
144,84
270,00
270,00
248,34
248,34

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

BQ11U0CO

1,350 m

C1101200

0,270 h

C133A030

0,108 h

C1705600
C170H000

0,065 h
2,700 h

C1RA2200

3,450 m3

C200B000
C200P000

5,520 h
0,719 h

PREU

SUBTOTAL

Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient HPL

138,00
Grup BQ1 ........................
Compressor amb dos martells pneumàtics
15,65
Grup C11 .........................
Compactador duplex manual de 700 kg
7,89
Grup C13 .........................
Formigonera de 165 l
1,71
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
8,77
Grup C17 .........................
Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i r
41,35
Grup C1R ........................
Talladora amb disc de carborúndum
3,26
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
3,11
Grup C20 .........................
TOTAL ...................................................................

IMPORT
186,30
186,30
4,23
4,23
0,85
0,85
0,11
23,68
23,79
142,66
142,66
18,00
2,24
20,23
5.963,62

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
K4C31310

A0121000
A0140000
B0A31000
B0D21030
B0D625A0
A%AUX00100250

0,250
0,250
0,080
4,000
0,029
2,500

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló .
Criteri d'amidament:m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.

h
h
kg
m
cu
%

Oficial 1a
Manobre
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Medios auxiliares

23,85
5,96
19,91
4,98
1,36
0,11
0,35
1,40
9,37
0,27
10,90
0,27
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

12,99
0,52

TOTAL PARTIDA .............................................................

13,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
K4C91310

A0121000
A0140000
B0A31000
B0D21030
B0D625A0
A%AUX00100250

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <=
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil
necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
0,250
0,250
0,045
1,250
0,006
2,500

h
h
kg
m
cu
%

Oficial 1a
Manobre
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Medios auxiliares

23,85
5,96
19,91
4,98
1,36
0,06
0,35
0,44
9,37
0,06
10,90
0,27
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

11,77
0,47

TOTAL PARTIDA .............................................................

12,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
K4CO
A0121000
A0140000

ut
4,000 h
4,000 h

Protecció d'elements
Oficial 1a
Manobre

23,85
95,40
19,91
79,64
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

175,04
7,00

TOTAL PARTIDA .............................................................

182,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS
K21ZZ001

A0150000
C200B000
A%AUX001

m

0,400 h
0,400 h
1,500 %

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc
Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Manobre especialista
Talladora amb disc de carborúndum
Medios auxiliares

20,59
8,24
3,26
1,30
8,20
0,12
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

9,66
0,39

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS
K219KFC0

m

A0150000
C170H000
A%AUX001

0,450 h
0,450 h
1,500 %

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, am
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Manobre especialista
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Medios auxiliares

20,59
9,27
8,77
3,95
9,30
0,14
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

13,36
0,53

TOTAL PARTIDA .............................................................

13,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
K2148261

A0140000
A%AUX001

m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrreg
Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenido
3,640 h
1,500 %

Manobre
Medios auxiliares

19,91
72,47
72,50
1,09
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

73,56
2,94

TOTAL PARTIDA .............................................................

76,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
K2192913

A0140000
A0150000
C1101200
A%AUX00100150

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 c
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
0,100
0,300
0,150
1,500

h
h
h
%

Manobre
Manobre especialista
Compressor amb dos martells pneumàtics
Medios auxiliares

19,91
1,99
20,59
6,18
15,65
2,35
8,20
0,12
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

10,64
0,43

TOTAL PARTIDA .............................................................

11,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SET CÈNTIMS
E2R540D0

C1RA2200

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autori
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3
de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
1,000 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i r
41,35
41,35
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

41,35
1,65

TOTAL PARTIDA .............................................................

43,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

K2RA7580

B2RA7580

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no peril
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
0,170 t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n
75,00
12,75
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

12,75
0,51

TOTAL PARTIDA .............................................................

13,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CAPITOL 03 ESTRUCTURES
E4EZ72C4

A0122000
A0140000
B065710C
A%AUX00100150

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, col·locat manualment
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
1,000
3,000
1,050
1,500

h
h
m3
%

Oficial 1a paleta
23,85
23,85
Manobre
19,91
59,73
Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima
67,74
71,13
Medios auxiliares
83,60
1,25
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

155,96
6,24

TOTAL PARTIDA .............................................................

162,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS
E441F135

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peç
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura .Criteri d'amidament:kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

A0125000
A0135000
B44ZF03A

0,050 h
0,050 h
1,000 kg

C200P000
A%AUX00100250

0,015 h
2,500 %

Oficial 1a soldador
24,25
1,21
Ajudant soldador
21,25
1,06
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en
1,02
1,02
p
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
3,11
0,05
Medios auxiliares
2,30
0,06
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

3,40
0,14

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
E4475127

A0140000
A0122000
%NAAA00000250
B44Z5025

0,022
0,022
2,500
1,000

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per pe
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb fixacions mecàniques

h
h
%
kg

Manobre
19,91
0,44
Oficial 1a paleta
23,85
0,52
Medios auxiliares
1,00
0,03
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.
1,11
1,11
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

2,10
0,08

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

E442502D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge fo
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

A012M000
A013M000
B44Z50B5

0,012 h
0,012 h
1,000 kg

A%AUX00100250

2,500 %

Oficial 1a muntador
24,65
0,30
Ajudant muntador
21,17
0,25
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta,
1,19
1,19
en
Medios auxiliares
0,60
0,02
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

1,76
0,07

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
E4ZW1P70

A0121000
A0140000
B0A63M00
A%AUX00100150

0,250
0,250
1,000
1,500

u

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera
Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.

h
h
u
%

Oficial 1a
23,85
5,96
Manobre
19,91
4,98
Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella
7,08
7,08
Medios auxiliares
10,90
0,16
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

18,18
0,73

TOTAL PARTIDA .............................................................

18,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
K45RDR50

A0121000
B0715100
A%AUX00100350

dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèr
Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm .
Criteri d'amidament:dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
0,250 h
2,200 kg
3,500 %

Oficial 1a
23,85
5,96
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tix
0,82
1,80
Medios auxiliares
6,00
0,21
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

7,97
0,32

TOTAL PARTIDA .............................................................

8,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
E9234B91

A0140000
A0150000
B0331300
C133A030
A%AUX00100150

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix
Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
0,250
0,500
0,268
0,050
1,500

h
h
t
h
%

Manobre
Manobre especialista
Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm
Compactador duplex manual de 700 kg
Medios auxiliares

19,91
4,98
20,59
10,30
16,13
4,32
7,89
0,39
15,30
0,23
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

20,22
0,81

TOTAL PARTIDA .............................................................

21,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS
E7B21H0L

A0127000

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada
Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
0,500 h

Oficial 1a col·locador

23,85

11,93

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI
A0137000
B7711H00
A%AUX00100150

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ
0,500 h
Ajudant col·locador
1,100 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2
1,500 % Medios auxiliares

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

21,17
10,59
0,30
0,33
22,50
0,34
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

23,19
0,93

TOTAL PARTIDA .............................................................

24,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
E3CB3000

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX00100150

0,250
0,250
0,005
1,000
1,500

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corr
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a ferrallista
23,85
5,96
Ajudant ferrallista
21,17
5,29
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
1,22
0,01
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
0,90
0,90
Medios auxiliares
11,30
0,17
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

12,33
0,49

TOTAL PARTIDA .............................................................

12,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
E936Z001

A0122000
A0140000
B065910B
A%AUX00100250

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb mitjans manuals .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
0,250
0,500
0,155
2,500

h
h
m3
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/20/I,>=250kg/m3 ciment
Medios auxiliares

23,85
5,96
19,91
9,96
65,29
10,12
15,90
0,40
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

26,44
1,06

TOTAL PARTIDA .............................................................

27,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

E894ACK0

A012D000
A013D000
B89ZH000
B8ZA5000
A%AUX00100150

3,000
3,000
1,000
1,000
1,500

PREU

SUBTOTAL

U

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb d
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat .

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Esmalt ignífug
Imprimació ignífuga
Medios auxiliares

IMPORT

23,85
71,55
21,17
63,51
10,13
10,13
5,68
5,68
135,10
2,03
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

152,90
6,12

TOTAL PARTIDA .............................................................

159,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
E894GCK0

A012D000
A013D000
B89ZH000
B8ZA5000
A%AUX00100150

m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, am
Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat .
Criteri d'amidament:m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
3,000
1,500
1,000
1,000
1,500

h
h
kg
kg
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Esmalt ignífug
Imprimació ignífuga
Medios auxiliares

23,85
71,55
21,17
31,76
10,13
10,13
5,68
5,68
103,30
1,55
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

120,67
4,83

TOTAL PARTIDA .............................................................

125,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

CAPITOL 04 PALETERIA
1618A310

m2 Paret divis. 2cares,gruix=15cm,bloc foradat mort.ciment,400x150x
Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment i acer connectors a paret existent en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

E6184L6K
E61Z300H

1,000 m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc f
81,48
81,48
1,860 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 pe
7,62
14,17
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

95,65
3,83

TOTAL PARTIDA .............................................................

99,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CAPITOL 05 PINTURA
K8989240CO

A012D000
A013D000
B89ZPD00
ZF1879414
A%AUX00150

m2 Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat
0,500
0,050
0,500
0,300
1,500

h
h
kg
m2
%

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica per a interiors
cinta pintor
Medios auxiliares

23,85
11,93
21,17
1,06
3,08
1,54
0,00
0,00
13,00
0,20
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

14,73
0,59

TOTAL PARTIDA .............................................................

15,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 06 FUSTERIA INTERIOR
1A211453

EAP36186
EAQDD286
EAZ13196
K89A2CCO

m2 Fusteria int.lacada porta fulla bat.fusta p/pintar 40mm,p/
Fusteria interior lacada, amb porta de fulla batent de fusta de DM per a pintar de 40 mm de gruix, per a una llum de
bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Acabat lacat
de color blau igual que les portes existents. Ferratges inox i pany de cop i clau mestrejats.
0,595
0,595
5,952
6,200

u
u
m
m2

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de
63,97
38,06
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'am
233,73
139,07
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9
6,90
41,07
Lacat de porta i tapajunts de fusta color blau
40,00
248,00
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

466,20
18,65

TOTAL PARTIDA .............................................................

484,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
KAZGG490

A012M000
A013M000
BAZGG490
A%AUX00150

0,750
0,750
1,000
1,500

u

Ferramenta p/portes corred. guia alumini anoditzat l=4m, pes por
Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una porta de pes
màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
24,65
18,49
Ajudant muntador
21,17
15,88
Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini
100,43
100,43
Medios auxiliares
34,40
0,52
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

135,32
5,41

TOTAL PARTIDA .............................................................

140,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
KAFA3A0C

A012M000
A013M000
BAFA340CCO
A%AUX00250

1,500
0,500
3,960
2,500

u

Porta alumini anoditzat nat.,cor.,180x225cm,perf.preu alt,col.
Porta d'alumini anoditzat natural, amb una fulla corredissa, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt amb perfil anoditzat i panell de policarbonat cel·lular de color blanc gel de 10mm de gruix.
Inclou tirador i pany

h
h
m2
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Porta d'alumini anoditzat natural corredissa
Medios auxiliares

24,65
36,98
21,17
10,59
215,93
855,08
47,60
1,19
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

903,84
36,15

TOTAL PARTIDA .............................................................

939,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
05.01

A012M000
A013M000
A%AUX00250

pa

6,000 h
6,000 h
2,500 %

Girar porta corredissa existent
Feines consistents en desmuntar i girar el costat d'obertura de la porta corredissa existent. Inclou canvi de ferratge
Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Medios auxiliares

24,65
147,90
21,17
127,02
274,90
6,87
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

281,79
11,27

TOTAL PARTIDA .............................................................

293,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

24,65
69,02
21,14
59,19
128,20
1,92
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

130,13
5,21

TOTAL PARTIDA .............................................................

135,34

CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS
06.01

A012H000
A013H000
A%AUX00150

u

2,800 h
2,800 h
1,500 %

Desplaçar llums existents
Feines de desplaçar els llums existents que queden afectats per al nou magatzem.
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Medios auxiliares

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
KH128ECO

A012H000
A013H000
BH128ECO
A%AUX00150

1,500
1,500
1,000
1,500

u

llum decorativa de superficie
Llumenera decorativa de superficie Lledo Variant I S circular 300 o similar.

h
h
u
%

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Llum decorativa
Medios auxiliares

24,65
36,98
21,14
31,71
135,00
135,00
68,70
1,03
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

204,72
8,19

TOTAL PARTIDA .............................................................

212,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
EHV25000

A012M000
A013M000
BHV25000
A%AUX00150

0,250
0,250
1,000
1,500

u

Detector presencia+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris
Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

h
h
u
%

Oficial 1a muntador
24,65
6,16
Ajudant muntador
21,17
5,29
Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblad
124,17
124,17
Medios auxiliares
11,50
0,17
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

135,79
5,43

TOTAL PARTIDA .............................................................

141,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

CAPITOL 08 EQUIPAMENT
EQ11U0CO

A012M000
A013M000
BQ11U0CO
A%AUX00150

0,500
0,500
1,000
1,500

m

Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient HPL
Banc de vestidors fixat a paret, d'estructura d'acer pintat i seient de llistons amb material fenòlic HPL de 12mm de
gruix.
Estructura a base de perfil tubular perimetral i carteles

h
h
m
%

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient HPL
Medios auxiliares

24,65
12,33
21,17
10,59
138,00
138,00
22,90
0,34
Suma la partida.................................................................
Costos indirectes ...............................
4,00%

161,26
6,45

TOTAL PARTIDA .............................................................

167,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
09.01

u

Seguretat i Salut
Mesures de seguretat personals i col.lectives per a la execució de les obres. Inclòs pla de seguretat, obertura de
centre de treball i llibre de subcontractació. Tot segons la normativa vigent.

Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
4,00%

8,20

TOTAL PARTIDA .............................................................

213,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS I
QUEDRE DE PREUS II

QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI
0001 05.01

UD DESCRIPCIÓ
pa

PREU EN LLETRA

Feines consistents en desmuntar i girar el costat d'obertura de la porta
corredissa existent. Inclou canvi de ferratge

IMPORT
293,06

DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SIS
CÈNTIMS
0002 06.01

u

Feines de desplaçar els llums existents que queden afectats per al nou
magatzem.

135,34

CENT TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
0003 09.01

u

Mesures de seguretat personals i col.lectives per a la execució de les
obres. Inclòs pla de seguretat, obertura de centre de treball i llibre de
subcontractació. Tot segons la normativa vigent.

213,20

DOS-CENTS TRETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
0004 1618A310

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat

99,48

de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals
i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer connectors a paret existent en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
NORANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS
0005 1A211453

m2 Fusteria interior lacada, amb porta de fulla batent de fusta de DM per a

484,85

pintar de 40 mm de gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm,
amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Acabat lacat de color blau igual que les portes existents. Ferratges
inox i pany de cop i clau mestrejats.
QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS
0006 B0907100

kg

12,96

0007 B44ZF03A

kg

0008 D070A4D1

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sor-

DOTZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
1,02

UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
158,14

ra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS
0009 D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S,
de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,90

ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0010 E2R540D0

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de

43,00

gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
QUARANTA-TRES EUROS
0011 E3CB3000

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

12,82

QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI

UD DESCRIPCIÓ

PREU EN LLETRA

IMPORT

Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de
la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer
per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
DOTZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
0012 E441F135

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura .Criteri d'amidament:kg de pes calculat segons
les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

0013 E442502D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3,54

TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
1,83

UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
0014 E4475127

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

2,18

DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
0015 E4EZ72C4

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de

162,20

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de
la DT.
CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS
0016 E4ZW1P70

u

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.

18,91

DIVUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
0017 E6184L6K

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat

81,48

de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
VUITANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS
0018 E61Z300H

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

7,62

QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI

UD DESCRIPCIÓ

PREU EN LLETRA

IMPORT

SET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0019 E7B21H0L

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no ad-

24,12

herida .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.
VINT-I-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
0020 E894ACK0

U

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat .

159,02

CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
0021 E894GCK0

m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues

125,50

capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat .
Criteri d'amidament:m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
CENT VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
0022 E9234B91

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,

21,03

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
VINT-I-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS
0023 E936Z001

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxi-

27,50

ma del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb mitjans manuals .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0024 EAP36186

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per
a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

63,97

SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS
0025 EAQDD286

u

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises de DM i estructura interior
de fusta, col·locada

233,73

DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb
SETANTA-TRES
CÈNTIMS
0026 EAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

6,90

SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0027 EHV25000

u

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

141,22

CENT QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS
0028 EQ11U0CO

m

Banc de vestidors fixat a paret, d'estructura d'acer pintat i seient de llistons amb material fenòlic HPL de 12mm de gruix.
Estructura a base de perfil tubular perimetral i carteles
CENT SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN

167,71

QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI

UD DESCRIPCIÓ

PREU EN LLETRA

IMPORT

CÈNTIMS
0029 K2148261

m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega

76,50

manual de runa sobre camió o contenido
SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
0030 K2192913

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de

11,07

gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
ONZE EUROS amb SET CÈNTIMS
0031 K219KFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
.
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.

13,89

TRETZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
0032 K21ZZ001

m

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.

10,05

DEU EUROS amb CINC CÈNTIMS
0033 K2RA7580

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo-

13,26

sos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
0034 K45RDR50

dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de

8,29

reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix
<= 3 cm .
Criteri d'amidament:dm3 de volum amidat segons les especificacions de
la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament
i expressament per la DF.
VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
0035 K4C31310

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m
amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló .
Criteri d'amidament:m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.

13,51

TRETZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0036 K4C91310

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m,

amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les
especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint
en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

12,24

QUADRE DE PREUS 1

Nº CODI
0037 K4CO

UD DESCRIPCIÓ

PREU EN LLETRA

ut

IMPORT
182,04

CENT VUITANTA-DOS EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS
0038 K8989240CO

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb

15,32

acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
QUINZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
0039 K89A2CCO

m2 Lacat de porta i tapajunts de fusta color blau

40,00

QUARANTA EUROS
0040 KAFA3A0C

u

Porta d'alumini anoditzat natural, amb una fulla corredissa, per a un buit
d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt amb
perfil anoditzat i panell de policarbonat cel·lular de color blanc gel de
10mm de gruix. Inclou tirador i pany

939,99

NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
NORANTA-NOU
CÈNTIMS
0041 KAZGG490

u

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros
per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

140,73

CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS
0042 KH128ECO

u

Llumenera decorativa de superficie Lledo Variant I S circular 300 o similar.

212,91

DOS-CENTS DOTZE EUROS amb NORANTA-UN
CÈNTIMS
0043 ZF1879414

m2 cinta pintor

0,00

ZERO EUROS

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI
0001 05.01

0002 06.01

0003 09.01

UD DESCRIPCIÓ
pa

u

u

IMPORT

Feines consistents en desmuntar i girar el costat d'obertura de la porta
corredissa existent. Inclou canvi de ferratge
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

274,92
6,87

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

281,79
11,27

TOTAL PARTIDA .................................................

293,06

Feines de desplaçar els llums existents que queden afectats per al nou
magatzem.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

128,21
1,92

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

130,13
5,21

TOTAL PARTIDA .................................................

135,34

Mesures de seguretat personals i col.lectives per a la execució de les
obres. Inclòs pla de seguretat, obertura de centre de treball i llibre de
subcontractació. Tot segons la normativa vigent.

Sense descomposició

0004 1618A310

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

205,00
8,20

TOTAL PARTIDA .................................................

213,20

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat

de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals
i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer connectors a paret existent en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

0005 1A211453

Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

68,72
0,01
26,92

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

95,65
3,83

TOTAL PARTIDA .................................................

99,48

m2 Fusteria interior lacada, amb porta de fulla batent de fusta de DM per a

pintar de 40 mm de gruix, per a una llum de bastiment de 80x210 cm,
amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta. Acabat lacat de color blau igual que les portes existents. Ferratges
inox i pany de cop i clau mestrejats.

0006 B0907100

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

60,12
406,08

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

466,20
18,65

TOTAL PARTIDA .................................................

484,85

kg
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .................................................

0007 B44ZF03A

kg
Sense descomposició

12,96

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI

UD DESCRIPCIÓ

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

0008 D070A4D1

1,02

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sor-

ra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0009 D0B2A100

0010 E2R540D0

kg

Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

21,62
1,24
135,28

TOTAL PARTIDA .................................................

158,14

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S,
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

0,23
0,67

TOTAL PARTIDA .................................................

0,90

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de

gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

0011 E3CB3000

kg

Maquinaria ............................................................

41,35

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

41,35
1,65

TOTAL PARTIDA .................................................

43,00

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de
la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer
per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

11,48
0,85

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

12,33
0,49

TOTAL PARTIDA .................................................

12,82

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI
0012 E441F135

0013 E442502D

0014 E4475127

0015 E4EZ72C4

UD DESCRIPCIÓ
kg

kg

kg

IMPORT

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura .Criteri d'amidament:kg de pes calculat segons
les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

2,27
0,05
1,08

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

3,40
0,14

TOTAL PARTIDA .................................................

3,54

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

0,55
1,21

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

1,76
0,07

TOTAL PARTIDA .................................................

1,83

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

0,96
1,14

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

2,10
0,08

TOTAL PARTIDA .................................................

2,18

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de
la DT.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

83,58
72,38

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

155,96
6,24

TOTAL PARTIDA .................................................

162,20

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI
0016 E4ZW1P70

0017 E6184L6K

UD DESCRIPCIÓ
u

IMPORT

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella
Criteri d'amidament: Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

10,94
7,24

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

18,18
0,73

TOTAL PARTIDA .................................................

18,91

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat

de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

0018 E61Z300H

0019 E7B21H0L

kg

Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

67,85
0,01
13,62

TOTAL PARTIDA .................................................

81,48

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

0,47
7,15

TOTAL PARTIDA .................................................

7,62

m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no ad-

herida .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.

0020 E894ACK0

U

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

22,52
0,67

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

23,19
0,93

TOTAL PARTIDA .................................................

24,12

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat .
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

135,06
17,84

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

152,90
6,12

TOTAL PARTIDA .................................................

159,02

QUADRE DE PREUS 2
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m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues

capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat .
Criteri d'amidament:m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

0022 E9234B91

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

103,31
17,36

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

120,67
4,83

TOTAL PARTIDA .................................................

125,50

m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

0023 E936Z001

Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

15,28
0,39
4,55

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

20,22
0,81

TOTAL PARTIDA .................................................

21,03

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxi-

ma del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb mitjans manuals .
Criteri d'amidament:m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

0024 EAP36186

0025 EAQDD286

0026 EAZ13196

u

u

m

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

15,92
10,52

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

26,44
1,06

TOTAL PARTIDA .................................................

27,50

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per
a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Materials ...............................................................

63,97

TOTAL PARTIDA .................................................

63,97

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises de DM i estructura interior
de fusta, col·locada
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

52,42
181,31

TOTAL PARTIDA .................................................

233,73

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

4,86
2,04

TOTAL PARTIDA .................................................

6,90

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI
0027 EHV25000

0028 EQ11U0CO

0029 K2148261

UD DESCRIPCIÓ
u

m

IMPORT

Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

11,45
124,34

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

135,79
5,43

TOTAL PARTIDA .................................................

141,22

Banc de vestidors fixat a paret, d'estructura d'acer pintat i seient de llistons amb material fenòlic HPL de 12mm de gruix.
Estructura a base de perfil tubular perimetral i carteles
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

22,92
138,34

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

161,26
6,45

TOTAL PARTIDA .................................................

167,71

m2 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenido

0030 K2192913

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

72,47
1,09

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

73,56
2,94

TOTAL PARTIDA .................................................

76,50

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de

gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0031 K219KFC0

m

Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

8,17
2,35
0,12

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

10,64
0,43

TOTAL PARTIDA .................................................

11,07

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
.
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

9,27
3,95
0,14

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

13,36
0,53

TOTAL PARTIDA .................................................

13,89

QUADRE DE PREUS 2

Nº CODI
0032 K21ZZ001

0033 K2RA7580

UD DESCRIPCIÓ
m

IMPORT

Tall en paret de bloc de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum .
Criteri d'amidament:m de llargària executada realment, amidada segons
les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
Ma d'obra ..............................................................
Maquinaria ............................................................
Materials ...............................................................

8,24
1,30
0,12

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

9,66
0,39

TOTAL PARTIDA .................................................

10,05

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo-

sos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0034 K45RDR50

Materials ...............................................................

12,75

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

12,75
0,51

TOTAL PARTIDA .................................................

13,26

dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de

reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix
<= 3 cm .
Criteri d'amidament:dm3 de volum amidat segons les especificacions de
la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament
i expressament per la DF.

0035 K4C31310

0036 K4C91310

m

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

5,96
2,01

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

7,97
0,32

TOTAL PARTIDA .................................................

8,29

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m
amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló .
Criteri d'amidament:m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

10,94
2,05

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

12,99
0,52

TOTAL PARTIDA .................................................

13,51

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m,

amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les
especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint
en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

10,94
0,83

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

11,77
0,47

TOTAL PARTIDA .................................................

12,24

QUADRE DE PREUS 2
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0037 K4CO

0038 K8989240CO

UD DESCRIPCIÓ

IMPORT

ut
Ma d'obra ..............................................................

175,04

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

175,04
7,00

TOTAL PARTIDA .................................................

182,04

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb

acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

0039 K89A2CCO

Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

12,99
1,74

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

14,73
0,59

TOTAL PARTIDA .................................................

15,32

m2 Lacat de porta i tapajunts de fusta color blau
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .................................................

0040 KAFA3A0C

0041 KAZGG490

0042 KH128ECO

0043 ZF1879414

u

u

u

40,00

Porta d'alumini anoditzat natural, amb una fulla corredissa, per a un buit
d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt amb
perfil anoditzat i panell de policarbonat cel·lular de color blanc gel de
10mm de gruix. Inclou tirador i pany
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

47,57
856,27

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

903,84
36,15

TOTAL PARTIDA .................................................

939,99

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 4 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros
per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

34,37
100,95

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

135,32
5,41

TOTAL PARTIDA .................................................

140,73

Llumenera decorativa de superficie Lledo Variant I S circular 300 o similar.
Ma d'obra ..............................................................
Materials ...............................................................

68,69
136,03

Suma la partida.....................................................
Costos indirectes ....................
4,00%

204,72
8,19

TOTAL PARTIDA .................................................

212,91

m2 cinta pintor
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .................................................

0,00
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: REFORMA PUNTUAL AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVELLÓ POLIVALENT DE SANT DALMAI
Emplaçament: CARRETERA DE SALITJA S/N
Superfície de l’àmbit de la reforma: 20m2
Promotor: AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: JORDI CARRERAS GÜELL
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JORDI CARRERAS GÜELL

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: EDIFICI EXISTENT
Característiques del terreny: VEURE GEOTÈCNIC ANNEX
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
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-ho 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).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:
•
•
•
•
•

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials

•
•

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Enderrocs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Fonaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•
•
•

Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Estructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
Altres

Ram de paleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Coberta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•
•
•
•

Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal·lacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))
•

•
•
•
•
•
•
•

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

•
•

Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.

•
•
•
•

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
•

•
•
•
•

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

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

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES
EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

(BOE:

(BOE: 31/01/97) i

(BOE:

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors
R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A
291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga
la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i
la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I
17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998

(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1

(BOE:

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE:
01/11/75

modificació:

modificació:

GR
GR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

quantitats

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

REFORMA PUNTUAL AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL
Carretera de Salitja s/n

Municipi :

SANT DALMAI

Comarca :

GIRONÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m )

(tones)

(m3/m2)

(m3)

2

obra de fàbrica

170102

0,542

1,037

0,512

0,864

formigó

170101

0,084

0,675

0,062

0,270

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,012

0,000

0,000

0,000

0,012

0,000

0,000

0,000

0,012

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,797

3
1,13 m

0,7544

1,71 t

Residus de construcció
2

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
1,0306

0,0896

1,0748

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,4396
0,4376
0,0943
0,0471
0,0120

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,4884
0,3126
0,1416
0,1166
0,0156

0,0380

0,0512

0,0285

0,3424

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0145
0,0190
0,0100
0,0078

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0540
0,1242
0,1426
0,0216

totals de construcció

3
1,42 m

1,08 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

Sorra de quars i Cautxú SBR

0,00 t

3
0,00 m

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+15%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
1,11
40
1,48
2
0,01
1
0,01
1
0,00
0,50
0,01
0,50
0,01
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

No especials Contenidor per Vidre

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

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació,
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

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

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*
3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0

3

5,00
3

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m (+20%)

Classificació

3

12,00 €/m

Transport
3

5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

3

m (+30%)

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

Formigó

0,76

9,09

3,79

3,03

-

Maons i ceràmics

1,76

-

8,79

-

26,37

Petris barrejats

0,18

-

0,92

-

2,76

Metalls

0,03

-

0,14

-

0,42

Fusta

0,07

0,84

0,35

0,28

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,16

-

0,81

-

2,42

Paper i cartró

0,19

-

0,93

-

2,78

Guixos i no especials

0,17

-

0,86

-

2,58

Altres

0,00

-

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

0,00

9,93

100,00

3,31

37,33

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

xxxx

3

0,00
runa neta

Construcció

70,00 €/m

0,00

€

3
2,55 m

194,10 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

2,79 T

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T
2,79 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Vilobí d'Onyar
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

2,79 T

11 euros/T

30,69 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

2,8 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

