
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJECTE BÀSIC 

 
 

IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I 
EDIFICI DE VESTUARIS NO PERMANENTS 

17-011-AYB 
 
 EMPLAÇAMENT: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 

BARCELONA / BARCELONÈS 
 
 PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BARCELONA 
  DISTRICTE DE SANT ANDREU 
   
 AUTOR DEL PROJECTE: FERNANDO GIL GONZÁLEZ 
  ARQUITECTE. CoAC-Nº 43.405/1 
 
 DATA: ABRIL 2017 
 

 
FERNANDO GIL GONZÁLEZ 

C/WELLINGTON, Nº 29, BAIXOS 
08018 BARCELONA 

 
                                                                                                                      TLF.                                       93-405 21 65 

615 34 46 48 
                                                                                                                      FAX.                                      93-419 68 87 

E-MAIL:                fergilgonz@coac.net 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROJECTE BÀSIC 
 

IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS AL PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 

 
BARCELONA / BARCELONÈS 

 
 
 
I INDEX GENERAL DE DOCUMENTS 
 
 
 
 
I.M MEMÒRIA 
 
II.DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
III.PC PLEC DE CONDICIONS 
 
IV.EA ESTAT D’AMIDAMENTS 
 
V.PR PRESSUPOST 
 
VI.DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 





 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROJECTE BÀSIC 
 

IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS AL PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 

 
BARCELONA / BARCELONÈS 

 
 
 
I.M MEMÒRIA 
 
 
 
 
M0 INDEX 
 
DD DADES GENERALS 
 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
CN NORMATIVA APLICABLE 
 
AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA 





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 PROJECTE BÀSIC 
 

IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS AL PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 

 
BARCELONA / BARCELONÈS 

 
 
M0 INDEX DE LA MEMÒRIA 
 
 
 
DD.-DADES GENERALS 
 DD.01 CONTINGUT DE L’ENCARREC 
 DD.02 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
 DD.03 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I TECNICS REDACTORS 
 DD.04 DADES GENERALS COMPLEMETARIES DEL PROJECTE 
 
MD.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 MD.1 OBJECTE DE L’ENCARREC 
 MD.2 ANTECEDENTS 
 MD.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 MD.4 REQUISITS A COMPLIMENTAR 
  MD 4.1 UTILITZACIÓ. CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ÚS 
  MD 4.2 D.135/1995 CODI ACCESIBILITAT 
  MD 4.3 ESTRUCTURA. REQUISITS I PRESTACIONS DB SE 
  MD 4.4 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. REQUISITS DB SI 
  MD 4.5 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. REQUERIMENTS DB SUA 
  MD 4.6 SALUBRITAT. REQUERIMENTS DB HS 
  MD 4.7 PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL. REQUISITS DB HR 
  MD 4.8 ESTALVI D’ENERGIA. REQUISITS DB HE 
  MD 4.9 D.21/2006. DECRET ECOEFICIENCIA. REQUISITS 
 
MC.-MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 MC.0 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 
 MC.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 
 MC.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 MC.3 SISTEMES D’ENVOLVENTS I D’ACABATS EXTERIORS 
 MC.4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 
 MC.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 MC.6 EQUIPAMENT 
 MC.7 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 
 MC.8 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS 
 
ME.-MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 ME.1 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 ME.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 ME.3 PLA DE TREBALLS 
 
CN.-NORMATIVA APLICABLE 
 CN.1 RELACIÓ DE NORMATIVA APLICADA 
  
 
AN.-ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
  
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROJECTE BÀSIC 
 

IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS AL PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 

 
BARCELONA / BARCELONÈS 

 
 
 
DD DADES GENERALS 
 
 
 
 
DD.1  CONTINGUT DE L’ENCÀRREC 
DD.2  IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
DD.3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I TÈCNICS REDACTORS 
DD.4 DADES GENERALS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 





 
FERNANDO GIL GONZALEZ, ARQUITECTE 
C/ WELLINGTON, Nº 29, BAIXOS 08018 BARCELONA 

DD.- DADES GENERALS 
 
DD 01.- CONTINGUT DE L’ENCÀRREC  
 
1.1.- ABAST DE LA INTERVENCIÓ  
 
L’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte Bàsic per a la implantació de dues pistes de bàsquet, construcció 
de coberta i edifici de vestuaris no permanents al solar situat al Passeig de Torres i Bages núm. 170-172, de 
Barcelona. 
 
1.2.- ABAST DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Redacció del projecte Bàsic complert amb els continguts que s’expliciten al Plec de prescripcions del Districte de 
Sant Andreu. 
 
El projecte descriurà l’edifici i definirà les condicions, requisits i prestacions de la intervenció, amb detall suficient 
per tal de poder tramitar la llicència d’obres, així com per que es pugui comprovar que les solucions proposades 
compleixen les exigències bàsiques de la normativa i la resta de normativa aplicable. Definirà les exigències 
tècniques de les obres i justificarà tècnicament les solucions proposades. 
 
Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que estableixi la normativa, definirà les 
condicions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació i, 
en cap cas, impedirà el seu compliment. 
 
DD 02.- IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
 

Projecte: 

Títol del projecte: IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO
PERMANENTS 

Emplaçament: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172, BARCELONA 

Clau: 17-011-AYB 

 
Promotor/s: 
Promotor Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona CIF P0801900B 

Adreça Carrer Cinca  núm. 15-17 

Municipi Barcelona Codi Postal 08030 
 

Projectista/es: 
Empresa --- CIF --- 

Representat per:  
Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu electrònic fergilgonz@coac.net Telèfon 93.405.21.65 

Adreça C/Wellington  núm. 29, baixos 

Municipi Barcelona Codi Postal 08018 
 

DD 03.- RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I TÈCNICS REDACTORS  
 

Projecte: 

Títol del projecte: IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS 

Emplaçament: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172, BARCELONA 

Clau: 17-011-AYB 

 
 Tècnics col·laboradors: 
 

Càlcul d’estructura: 
Empresa ---- CIF --- 

Representat per:    

Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu 
electrònic 

fergilgonz@co
ac.net 

Adreça C/Wellington núm. 29, baixos 
 

Càlcul d’instal·lacions: 

Empresa ---- CIF ---- 

Representat per:    

Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu 
electrònic 

fergilgonz@co
ac.net 

Adreça C/Wellington núm. 29, baixos 
 
 

 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 
 

 
Estudi de seguretat i salut: 

Empresa ---- CIF ---- 

Representat per:    
Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu 
electrònic 

fergilgonz@co
ac.net 

Adreça C/Wellington núm. 29, baixos 
 



 
FERNANDO GIL GONZALEZ, ARQUITECTE 
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 Pla de Control de Qualitat  

Empresa --- CIF --- 
Representat per:    
Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu 
electrònic 

fergilgonz@coac.n
et 

Adreça C/Wellington núm. 29, baixos 

 
 Estudi  de Gestió de Residus: 

Empresa --- CIF --- 

Representat per:    
Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu 
electrònic 

fergilgonz@coac.n
et 

Adreça C/Wellington núm. 29, baixos 
 
 

 Instruccions d’ús i manteniment: 

Empresa --- CIF --- 

Representat per:    
Arquitecte FERNANDO GIL GONZALEZ NIF 25183121F 

Col·legiat 43405/1 Correu 
electrònic 

fergilgonz@coac.n
et 

Adreça C/Wellington núm. 29, baixos 
 
 

DD 04.- DADES GENERALS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE  
 
4.1.- RESUM DE CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES 

Projecte: 
Títol del projecte: IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO PERMANENTS 

Emplaçament: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172, BARCELONA 

Clau: 17-011-AYB 
 
Superfícies 

Superfície parcel·la ocupada 1.847,51 m2 Superfície construïda obra 
nova 1.677,62 m2 

Superfície parcel·la sense ocupar 3.898,73 m2 Superfície construïda obra 
reforma 0 m2 

Superfície parcel·la total 5.746,24 m2 Superfície urbanitzada 0 m2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puja l’esmentat pressupost a la quantitat QUATRE-CENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO. 
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FERNANDO GIL GONZALEZ, ARQUITECTE 
C/ WELLINGTON, Nº 29, BAIXOS 08018 BARCELONA 

                                                4.2.- DADES DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
 

Projecte: 

Títol del projecte: IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS 

Emplaçament: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172, BARCELONA 

Clau: 17-011-AYB 

 

Sanejament: 

Localització xarxa publica PASSEIG DE TORRAS I BAGES 
Profunditat A VERIFICAR 
Sistema separatiu / unitari UNITARI 

 

Aigua: 

Cabal a contractar m3/h  ES DEFINIRÁ AL P. EXECUTIU 
Cabal de càlcul ES DEFINIRÁ AL P. EXECUTIU 
Cabal d’instal·lació ES DEFINIRÁ AL P. EXECUTIU 
Diàmetre de connexió de servei A VERIFICAR 
Posició de comptador ESPAI D’INSTAL·LACIONS 
  

Electricitat: 

Potència a contractar ES DEFINIRÁ AL P. EXECUTIU 
Potència de càlcul ES DEFINIRÁ AL P. EXECUTIU 
Potència instal·lada ES DEFINIRÁ AL P. EXECUTIU 
Posició connexió de servei ESPAI D’INSTAL·LACIONS 

 

Combustible: 

Gas  
Cabal a contractar m3/ h. NO ES NECESSÀRI EN AQUEST PROJECTE 
Cabal de càlcul  
Cabal d’instal·lació  
Diàmetre de connexió de servei  
Posició de comptador  

Gas-oil  
Capacitat del tanc en litres NO ES NECESSÀRI EN AQUEST PROJECTE 
Posició de la zona de càrrega  
Posició del tanc  
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FERNANDO GIL GONZALEZ, ARQUITECTE 
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MD.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD.1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte Bàsic per a la implantació de dues pistes de bàsquet, construcció 
de coberta i edifici de vestuaris no permanents al solar situat al Passeig Torres i Bages 170-172, de Barcelona, al 
districte de Sant Andreu. 
 
Es proposen dues noves pistes de bàsquet cobertes amb una coberta no permanent, consistent en uns elements 
metal·lics que formen pòrtics, amb un tancament de coberta y façana de lona de PVC.  
 
A més es proposa un nou edifici de vestuaris, despatx, i magatzem. Aquest edifici es proposa com una estructura 
lleugera, amb façanes i cobertes de panell sandvitx d’acer. 
 
Per fer aquesta implantació s’ha de enderrocar part de la tanca perimetral, consistent en mur de bloc de formigó 
amb una part superior de reixa d’acer al Passeig de Torres i Bages, i mur de formigó armat amb una part de reixa 
d’acer a Via Favència. A més s’ha de fer un desmunt d’un acopi de terres a la cantonada entre Passeig de Torres i 
Bages i Via Favència. 
 
La urbanització de la parcel·la inclou la mínima modificació del tancament actual del solar per tal de garantir la 
correcta implantació de la coberta, la creació de soleres sota la pista i l’edifici de vestuaris i la nova disposició de les 
lluminàries al interior de la coberta. 
 
MD.2.- ANTECEDENTS  
 
2.1.- REQUISITS NORMATIUS. El projecte s’adequa al marc legal d’aplicació.  
 
2.1.1.- COMPLIMENT NORMATIVES DE DISCIPLINA URBANISTICA I ORDENANCES MUNICIPALS. Aquest 
Projecte Bàsic ha estat redactat segons les normes i les ordenances corresponents al planejament vigent del 
municipi. 
 

A).- Pla General Metropolità. Aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976. 
 
2.1.2.- COMPLIMENT CTE. Aquest Projecte Bàsic ha estat redactat segons l’Annex II de la Part I del CTE, en 
quant al seus continguts, i tal com s’especifica a l’article 6º, Part I del CTE, Condicions del Projecte, en el seu 
apartat 3º, punt a), aquest Projecte d’Execució defineix les característiques generals de l’obra, i si be no permet 
verificar totes les condicions exigides al CTE, defineix les prestacions que l’edifici ha de proporcionar per tal de 
complir totes les Exigències Bàsiques, i en cap cas impedeix el seu compliment. 
 
 
2.2.- CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN FÍSIC 
 
2.2.1.- DADES DE L’ENTORN: 
Municipi: Barcelona  
Comarca: Barcelonès 
Alçada topogràfica: 31,0 m 
Orientació: Parcel·la plana amb orientació de les pistes direcció Nord-Sud. L’eix 

longitudinal de l’edificació te orientació Est-Oest. 
Vents dominants: Direcció Sud-oest; mitjana 4,73 m/s 
Pluviometria: Precipitació mitjana anual de 600 mm 

 
Solar situat dins del Casc Urbà del municipi, en una zona en consolidació. A les proximitats del 
solar es troben diverses parades del Metro de Barcelona (línia L1 TORRAS I BAGES, línia L1 
TRINITAT VELLA) 
 
Vials d’accés: Passeig Torres i 

Bages 
Urbanitzat.  
 

 Via Favència Urbanitzat 

   
   
Edificacions veïnes: L’actual emplaçament de l’edificació no te edificacions veïnes.  

 
Condicions 
d’inundabilitat, de 
servituds a carreteres, 
xarxa ferroviària, etc. 

El solar no és inundable. 
El solar te una afectació de la L1 del Metro, que passa per sota de la 
zona en la que s’implanten les pistes. S’acompleix amb els criteris 
requerits per TMB 

 
2.2.2.- DADES DEL SOLAR O PARCEL·LA:  
Classificació i 
qualificació urbanística: 

Clau 7b (SUBAMBIT 01 i 02) 

Forma i dimensions: SUBAMBIT 01 - Rectangular; 1513,20 m2 

SUBAMBIT 02 - Irregular;       4240,29 m2 

TOTAL                                    5753,49 m2      
Límits: Sud Edificació veïna 
 Est Edificació veïna 
 Nord Via Favència 
 Oest Passeig de Torres i Bages 
Elements existents: Arbres existents, edificacions existents, tanca de parcel·la  
Topografia i accidents 
de la parcel·la: 

Parcel·la majoritàriament plana, amb lleugera pendent descendent des-
de el creuament entre Torres i Bages i Via Favència. Acopi de terres 
d’uns 3 a 4 metres en cantonada Nord-Oest. 

 
 
2.2.3.- ALTRES DADES:  
Restes arqueològiques: No és previsible que es trobin restes arqueològiques 
Edificacions en zones inundables: El solar no és inundable. 
Procés d’expropiació: No s’han de realitzar expropiacions a la parcel·la 
Afeccions:                                          Sota el solar hi passa la L1 del Metro de Barcelona 
 
2.3.- PREEXISTÈNCIES EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS 
 
El projecte consisteix en la implantació de dues pistes de bàsquet, construcció de coberta i edifici de vestuaris no 
permanents al solar situat al Passeig Torres i Bages 170-172, de Barcelona, al districte de Sant Andreu. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL DEL SOLAR 
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MD.3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
3.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE EN RELACIÓ A L’ENTORN I DELS ESPAIS EXTERIORS 
ADSCRITS  
 
El projecte preveu la instal·lació de una coberta tèxtil no permanent a sobre de dues pistes de bàsquet de nova 
construcció, per tal de possibilitar el seu us amb mal temps. A més, es crea un nou edifici de vestuaris, no 
permanent, amb els serveis addicionals per l’ús de les pistes. Si bé tots els criteris constructius faran referencia al 
CTE en totes les seves vessants que hi siguin d’aplicació, el edifici i la coberta tenen caràcter temporal. En cap 
moment esta prevista la seva instal·lació amb caràcter definitiu 
 
3.2.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA  
 

Projecte: 

Títol del projecte: IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO
PERMANENTS 

Emplaçament: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172, BARCELONA 

Clau: 17-011-AYB 

 
Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent Pla General Metropolità / PE reforma interior entorn C/ Lanzarote I C/ Residència 
Data d’aprovació PGM: 14 de Juliol de 1976 / PE: 24 de Maig de 2002 
Classificació urbanística Clau 7b (SUBÀMBIT 01 I 02) 
Qualificació del sòl Equipaments de nova creació de caràcter local 
Usos previstos pel planejament Equipament esportiu o recreatiu de titularitat pública 
Superfície mínima de la parcel·la No s’especifica 
  

 
El compliment de la normativa urbanística es detalla també a la documentació gràfica del present projecte. 
 
 
3.3.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL I USOS PREVISTOS 
 
El programa funcional que es preveu en aquest projecte es el següent: 
 
- 2 pistes bàsquet de Pista poliesportiva. 
- Zones de circulació perimetral a la pista 

- Coberta tèxtil 36,4 x 38,0 m. 
- Edifici amb 4 vestuaris per equips de bàsquet, vestuari d’àrbitre, despatx i recepció, sala tècnica i magatzem. 
 
 
3.4.-RELACIÓ DE SUPERFÍCIES I ALTRES PARÀMETRES RESUM DE L’EDIFICI 
 
3.4.1.- PARÀMETRES RESUM DE L’EDIFICI: 
 

Projecte: 

Títol del projecte: IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS 

Emplaçament: PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172, BARCELONA 

Clau: 17-011-AYB 

 
SUPERFÍCIES ÚTILS 

Planta Clau 
de local Denominació del local Superfície segons 

programa 
Superfície segons 

projecte 

COBERTA TEXTIL 

P. Baixa 01 Pistes esportives --- m2 1216,00 m2

P. Baixa 02 Espai de circulació --- m2 111,44 m2

EDIFICI VESTUARIS 

P. Baixa 03 Accés --- m2 21,71 m2

P. Baixa 04 Recepció --- m2 4,96 m2

P. Baixa 05 Despatx --- m2 9,81 m2

P. Baixa 06 Vestuari arbitre --- m2 11,13 m2

P. Baixa 07 Sala instal·lacions --- m2 7,18 m2

P. Baixa 08 Magatzem --- m2 22,74 m2

P. Baixa 09 Bany públic --- m2 5,10 m2

P. Baixa 10 Distribuïdor --- m2 24,69 m2

P. Baixa 11 Vestuari 01 --- m2 29,00 m2

P. Baixa 12 Vestuari 02 --- m2 29,00 m2

P. Baixa 13 Vestuari 03 --- m2 29,00 m2

P. Baixa 14 Vestuari 04 --- m2 29,00 m2

  TOTAL SUP. UTIL PLANTA BAIXA  1550,76 m2

P. Baixa 15 Porxo entrada --- m2 31,50 m2

P. Baixa 16 Pati instal·lacions --- m2 1,62 m2

P. Baixa 17 Porxos vestuaris --- m2 11,79 m2

 TOTAL SUP. PORXOS PLANTA BAIXA  44,91  m2

TOTAL Superfície útil 1550,76 m2

 
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

Planta Superfície construïda edificada 
(100%) Superfície de porxos, terrasses.... Total 

P. Baixa 1618,87 m2 50% 44,91 m2 1641,32 m2

TOTAL Superfície construïda 1641,30 m2
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MD.4.-  REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
4.1.- UTILITZACIÓ: CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ÚS (O ALS USOS) DE L’EDIFICI. REQUISITS I 
PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
L’edifici es projecta de tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions 
facilitin l’adequada realització de les activitats previstes a l’edifici. 
  
Per aconseguir les prestacions exigides es compleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-SUA. 
 
4.2.- ACCESSIBILITAT. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
L’edifici es projecta de tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la 
circulació per l’edifici en els termes previstos en la normativa especifica. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides s’acompleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-SUA i el 
CODI D’ACCESIBILITAT DE CATALUNYA. 
 
4.3.- SEGURETAT ESTRUCTURAL. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
L’edifici es projecta de tal forma que no es produeixin al mateix, o en parts del mateix, danys que tinguin el seu 
origen o afectin a la fonamentació, als suports a les bigues als forjats, als murs de càrrega o altres elements 
estructurals o que comprometin directament a la resistència mecànica i a l’estabilitat de l’edifici. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides es compleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-SE, 
EHE, EAE i NCSE. 
 
4.4.- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
L’edifici es projecta de tal forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions segures, es pugui limitar 
l’extensió de l’incendi dintre del propi edifici i dels adjacents i es permeti l’actuació dels equips d’extinció i rescat. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides es compleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-SI 
 
4.5.- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI  
 
L’edifici es projecta de tal forma que l’ús normal del mateix no suposi risc d’accident per a les persones.  
 
L’edifici es projecta de tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la 
circulació per l’edifici en els termes previstos en la normativa especifica. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides es compleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-SUA. 
 
4.6.- SALUBRITAT. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI. 
 
L’edifici es projecta de tal forma que s’obtinguin condicions acceptables de salubritat i estanquitat a l’ambient 
interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada 
gestió de tota classe de residus. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides es compleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-HS. 
 
4.7.- PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI. 
 
L’edifici es projecta de tal forma que el soroll percebut no posi en perill la salut de les persones, i els permeti 
realitzar satisfactòriament les seves activitats. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides s’acompleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-HR. 

 
4.8.- ESTALVI D’ENERGIA. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI. 
 
L’edifici es projecta de tal forma que s’aconsegueixi un ús racional de l’energia necessària per l’adequada utilització 
de l’edifici. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides s’acompleix amb la normativa vigent, en particular amb el CTE DB-HE. 
 
4.9.- ECOEFICIÈNCIA. REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI. 
 
L’edifici es projecta de tal forma que s’obtinguin condicions acceptables de salubritat i estanquitat a l’ambient 
interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada 
gestió de tota classe de residus. 
 
L’edifici es projecta de tal forma que s’aconsegueixi un ús racional de l’energia necessària per l’adequada utilització 
de l’edifici. 
 
Per aconseguir les prestacions exigides s’acompleix amb la normativa vigent, en particular amb el DECRET 
D’ECOEFICIENCIA. 
 
4.10.- ALTRES REQUISITS I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
ACCÉS ALS SERVEIS 
 
L’edifici es projecta de forma que es permeti l’accés als serveis de telecomunicacions i audiovisuals, i de informació 
d’acord amb l’establert a la seva normativa específica. 
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4.1 UTILITZACIÓ. CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ÚS 
 
L’ús característic de l’edifici previst és esportiu 
No es preveuen altres usos a l’edifici. 
La definició del programa funcional previst de l’edifici segons les especificacions i criteris del Districte de Sant 
Andreu del Ajuntament de Barcelona 
 
El projecte s’adequa al marc legal d’aplicació. 
 
COMPLIMENT NORMATIVES DE DISCIPLINA URBANISTICA I ORDENANCES MUNICIPALS. Aquest Projecte 
d’Execució ha estat redactat segons les normes i les ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. 

A).- Pla General Metropolità. Aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976. 
 
COMPLIMENT CTE. Aquest Projecte d’Execució ha estat redactat segons l’Annex II de la Part I del CTE, en quant 
al seus continguts, i tal com s’especifica a l’article 6º, Part I del CTE, Condicions del Projecte, en el seu apartat 3º, 
punt a), aquest Projecte d’Execució defineix les característiques generals de l’obra, i si be no permet verificar totes 
les condicions exigides al CTE, defineix les prestacions que l’edifici ha de proporcionar per tal de complir totes les 
Exigències Bàsiques, i en cap cas impedeix el seu compliment. 
 

 
Pel que fa als diferents requeriments relatius a l’ús i la justificació tant de les prestacions com de les solucions 
adoptades en l’edifici, es dona compliment a la documentació gràfica, en el seu apartat de plànols generals de 
distribució, superfícies i cotes, així com als apartats d’aquesta memòria que venen a continuació: 
 
4.2.- Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici.                                 Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.3.- Seguretat estructural. Requisits                       Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.4.- Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici.            Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.5.- Seguretat d’utilització. Requisits i prestacions de l’edifici.                    Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.6.- Salubritat. Requisits                                                                              Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.7.- Protecció enfront el soroll. Requisits i prestacions de l’edifici.             Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.8.- Estalvi d’energia.                                                                                  Es de aplicació en aquest projecte 
 
4.9.- Ecoeficiència. Requisits i prestacions de l’edifici.                                Es de aplicació en aquest projecte 
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MD.4.3.- CALCUL ESTRUCTURAL I FONAMENTS, DB-SE AE, NCSE-02 
REQUISITS I PRESTACIONS DB SE 
 
MD 4.3.1  ESTRUCTURA 
 
El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 
 
• Ús principal: Esportiu 
• Coberta:  la coberta no es accessible. 
 
L’estructura consta de planta baixa. 
 
L’estructura horitzontal de la coberta tèxtil està conformada per pòrtics biarticulats de alumini, arriostrats 
horitzontalment amb creus de “San Andrés”. 
 
L’estructura vertical de la coberta tèxtil esta composada pels pilars metàl·lics de alumini, amb peus formats per 
elements d’ancoratge ancorats a la fonamentació. 
 
La llum eixos de pilars és variable, essent la màxima de 5m . 
 
L’estructura horitzontal de l’edifici de vestuaris esta conformat per pòrtics encastats a la fonamentació, amb bigues 
de gelosia, i amb arriostrament total del pla de coberta mitjançant creus de “San Andrés”. 
 
L’estructura vertical de l’edifici de vestuaris està conformat per pilars metàl·lics  d’acer, amb plaques base 
d’ancoratge encastades a la fonamentació. 
 
La llum entre eixos de pilars es variable, essent la màxima d’uns 8 metres. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà segons els 
paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
 
• DB SE  Seguretat estructural 
• DB SE-AE Accions a l’edificació 
• DB SE-C Fonaments 
• DB SE-A Acer 
 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres 
establerts a: 
 
• DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
 
MD 4.3.1.1 Resistència i estabilitat 
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel 
mètode dels Estats Límit: 
 

• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 

 
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és 
inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de 
projecte considerades, que són: 
 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 
l’estructura 

• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 
 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades a 
l’apartat MC 3.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats al 
punt MC 1.1.4 – Materials, d’aquest apartat. 
 
- per situacions persistents o transitòries, 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

 
- per situacions extraordinàries, 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  


 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten als 
especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 
Tipus de     
verificació Tipus d’ acció 

Situació persistent/transitòria Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorabl
e favorable 

Resistència 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

      

Estabilitat 

Permanent: 
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  
Sobrecàrrega superficial d’ús  
Zones residencials  A 0.7 0.5 0.3 
Zones administratives  B 0.7 0.5 0.3 
Zones destinades al public C 0.7 0.7 0.6 
Zones comercials  D 0.7 0.7 0.6 
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN ) F 0.7 0.7 0.6 
Cobertes transitables  G 0.7 0.5 0.6 
Cobertes accessibles només per a conservació  H 0 0 0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 
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MD 4.3.1.2. Aptitud al servei 
 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit 
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE 4.3.3.1, en aquest cas 
són els següents: 
 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

 
Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 
 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar 
irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 
    

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar 
reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades 
combinacions quasi permanents: 
 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG  


 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei s’ajusten als 
especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció: Desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

 
Vibracions i Fatiga: 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de l’estructura i 
per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici, només cal 
tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i instal·lador 
d’aquest aparell. 
 

MD 4.3.1.3 – Durabilitat 
 
Donat que es tracta d’un edifici temporal, no es preveu cap complement sota aquet respecte. 
 
MD 4.3.1.4 – Materials 
 
- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul 

estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 
 

Riostres y sabates: 
HA-25/P/20/IIa  
nivell de control: estadístic 

 
 
- Acer d’armar: 

 barres corrugades: B500S 
 malles electrosoldades: B500T 

 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitoria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei 1.0 1.0 
(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 
geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel 
cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

 
- Acer laminat: 

 acer EN 10025-2 S275 JR 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 

 
- Morters de revestiment: 

 resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 
 adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm2 
 coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 
 gruix del morter: e ≤ 20 mm 
 mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm2 
 retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

 
- Tractament anticarbonatació: 

 gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 
 resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 
 resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 
 adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 
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MD 4.3.1.5 Geometria 
 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que 
fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les 
limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
MD 4.3.2  TERRENY DE FONAMENTACIÓ 
 
Segons la informació obtinguda i les recomanacions adoptades en el transcurs de la redacció d’aquest projecte, 
s’ha adoptat la fonamentació superficial com la solució més idònia per aquest projecte. 
 
L’edifici coberta tèxtil es construirà amb sabates corregudes a tot el perímetre de disposició dels pilars. 
L’edifici de vestuaris es construirà amb sabates sota els pilars, centrades i lligades amb bigues de formigó. 
 
Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els següents, a falta del lliurament de l’estudi geotècnic: 
 
• Resistència admissible  1 kp/cm² 
 
A la vista del terreny excavat, l’autor del projecte i/o el director de l’obra, desplaçat a l’obra, apreciarà  la validesa de 
les dades aportades per l’excavació i comunicarà qualsevol indefinició, canvi o incidència. 
 
MD 4.3.2.1 Previsions de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 
 
Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, tenint en compte el reduït pes propi de l’estructura 
proposada, no es preveuen interaccions amb aquests edificis. A més, es limitarà la pressió addicional produïda per 
les sabates de l’edifici a la pressió assimilada pel propi acopi de terres sobre la parcel·la. 
 
MD 4.3.2.2 Fonamentació 
 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates corregudes 
pels pilars centrals i mur de soterrani en tot el perímetre. 
 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de l’edifici i 
l’execució de les soleres. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i contenció 
es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 3.2. 
 
 
MD 4.3.2.3 Resistència i estabilitat 
 
Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents segons el 
procés de càlcul general de l’estructura. A més s’han tingut en compte les càrregues directament aplicades sobre 
les bigues de trava. 

 
 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els establerts 
per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3 Estructura. 
 
MD 4.3.2.4 Aptitud al servei 
 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les 
següents: 
 
Valors límit basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura  Límit 
Estructures lleugeres sens divisions interiors  1/300 
 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 
 
MD 4.3.2.5 Durabilitat 
 
Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental de l’estructura de 
la EHE-08, les sabates tenen una classe general d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica. 
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MD 4.3.2.6 Materials 
 
- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de 

l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 
• HA-25/B/20/IIa  
• nivell de control: estadístic 

 
- L’acer d’armar serà: 

• barres corrugades: B500S 
• malles electrosoldades: B500T 

 
Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitoria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 
geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó 
de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la unitat. 
MD 4.3.2.7 Geometria 
 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i pel que 
fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt amb les 
limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
MD 4.3.3  ACCIONS CONSIDERADES 
 
- Nivell COBERTA TEXTIL 
 
 - Càrregues permanents: 

   Pes propi làmina PVC  ...........................................................................................................  0,07 kN/m2 
    
- Sobrecàrregues: 
   D'us  ........................................................................................................................................ 0,40 kN/m2 
   De neu .................................................................................................................................... 0,40 kN/m2 

 

- Nivell EDIFICI VESTUARIS 
 
 - Càrregues permanents: 

   Acabat panell sandvitx xapa acer  .........................................................................................  0,30 kN/m2 

   Instal·lacions  .........................................................................................................................  0,10 kN/m2 

   Fals sostre  ............................................................................................................................  0,20 kN/m2 
    
- Sobrecàrregues: 
   D'us  ........................................................................................................................................ 0,40 kN/m2 
   De neu .................................................................................................................................... 0,40 kN/m2 

 

 
NO ESTÀ PERMÈS L’ACCÉS AL PATI D’ESPORTS AMB CAMIONS O MAQUINÀRIA QUE REPRESENTIN 
UNA SOBRECÀRREGA SUPERIOR A 5,00 kN/m2 

 
 
 

MD 4.3.3.1 Càrregues permanents (G) 
 
- Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Morter de ciment 19.0 
Acer 78.5 
Alumini 27.0 

 
 

- Accions del terreny: No es consideren les empentes del terreny en aquest projecte, ja que no es projecten murs 
de contenció ni de soterrani 

 
MD 4.3.3.2  Càrregues Variables (Q) 

 
Es considera una sobrecàrrega d’ús de 0,4 kN/m2 distribuïda, i de 1 kN concentrada, corresponent a la 
subcategoria d’us G1. Aquesta càrrega variable no es considera  concomitant amb la resta d’accions 
variables. 
 

MD 4.3.3.2.2  Acció del vent: 
 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 27 m  
Alçada de l’edifici h: 4,5 m 

  
MD 4.3.3.2.3  Accions tèrmiques: 
 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal donat que el gradient tèrmic es molt baix a 
Barcelona. A més, tots els elements son més llargs que els de la construcció habitual. Entre ells hi ha espai per la 
seva dilatació lliure, tot i que l’estructura estigui lleugerament per damunt de 40 m.  
 
 
MD 4.3.3.2.4 Càrrega de neu: 
 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2  
Alçada topogràfica: 27 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.4  kN/m2          
Coeficient de forma de la coberta : μ = 1    
  
Càrrega de neu considerada sobre la coberta: 
  qn = μ · sk = 0.4 kN/m2 
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MD 4.3.3.3  Accions accidentals (A) 
 
MD 4.3.3.3.1  Sisme:  
 
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com d’importància normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 1 planta sobre rasant i amb estructura de pòrtics 
arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars en les dues direccions queda exempt del seu 
compliment. 
 
MD 4.3.3.3.2  Incendi.  
 
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, concretament 
segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pel elements metàl·lics.  
 
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi i 
per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els 
coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a 
l’apartat MC 3.3.1 d’aquesta memòria. 
 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. 
 
MD 4.3.3.3.3  Impacte de vehicles 
 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, ja que aquesta coberta es troba dins d’un pati 
escolar, en el que no es preveu l’entrada de vehicles en cap cas. 
 
MD 4.3.3.4  Altres accions considerades 
 
No hi ha altres accions considerades. 

 

MD 4.3.4.  ANNEX 
  
MD 4.3.4.1  Mètode de càlcul  
 
L’estructura s’ha dimensionat amb un programa propi de càlcul de pòrtics, per part de l’empresa fabricant de la 
carpa, en el cas de la coberta tèxtil. En el cas del volum de vestuaris, s’ha dimensionat mitjançant programes 
comercials.    

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en compte com 
a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de 
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de Servei (ELS) 
com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin 
menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com per les 
d’aptitud al servei, són les que s’han especificat anteriorment. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per situacions 
persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels diferents 
coeficients de seguretat, s’han especificat en aquesta  memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o sigui, la 
EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer, així com la norma UNE pertinent per l’alumini. Els 
valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, 
indicats en aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat els 
valors nominals definits en els plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents ELU ( 
articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris d’armat segueixen també 
les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties 
geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

En el cas dels pilars metàl·lics, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de 
seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha 
fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat 
especificats en aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i 
comprovat segons les especificacions de la EHE.  
 
MD 4.3.4.2 Combinacions de càlcul 
 
Segons dades de càlcul. 
 
MD 4.3.4.3 Recobriments per Durabilitat i Resistència al foc 
 
El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) i la 
superfície de formigó més propera. 
 
El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors 
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà 
per definir els separadors. 
 
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 anys, 
del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels 
recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment o amb adicions i per 
un control d’execució normal. 
 
 
MD 4.3.4.3.1 Fonaments 
 
Classe d’exposició: IIa  
 
- Sabates i sabata dels murs de contenció: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

          
 

- Bigues de trava i centradores: 
• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

 
 



 
FERNANDO GIL GONZALEZ, ARQUITECTE 
C/ WELLINGTON, Nº 29, BAIXOS 08018 BARCELONA 

MD 4.3.4.3.2 Estructura 
 
Classe d’exposició: en general I  
 
Exigències de foc:  

• R30 per l’edifici de vestuaris 
 
MD 4.3.4.4 Resistència al sisme 
 
No s’ha de justificar 
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MD 4.4 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. REQUISITS I PRESTACIONS DB SI 
 
SI.- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. COMPLIMENT DB-SI 
 

DENOMINACIÓ IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BASQUET AMB 
COBRICIÓ NO PERMANENT, I EDIFICI DE 
VESTUARIS 

EMPLAÇAMENT PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 
Nº PLANTES PLANTA BAIXA 

ÚS ESPORTIU 

1. OBJECTE I APLICACIÓ 
 
Objecte 
 
El present projecte es redacta per justificar el compliment del DOCUMENT BÀSIC DE SEGURETAT EN CAS 
D’INCENDI, del CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, RD314/2006. 
L’edifici de la coberta tèxtil te consideració de no permanent i tancat, i per tant no es troba dintre del compliment 
d’aquest document basic, encara que es preveuen les mesures necessàries seguint el DB-SI per garantir la 
seguretat i confort dels seus usuaris durant la seva existència. Així mateix, es justifica l’edifici de vestuaris, que 
també té consideració d’edifici tancat. 
 
INTRODUCCIÓ 
Tal i com es descriu en el DB-SI (Art. 11) L’objectiu del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, consisteix en 
reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, 
com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció i manteniment. Per satisfer aquest 
objectiu, els edificis es projectaran, construiran, mantindran i utilitzaran de manera que, en cas d’incendi, es 
compleixin les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats següents. El Document Bàsic (DB-SI) 
especifica paràmetres objectius i procediments el compliment dels quals assegura la satisfacció de les exigències 
bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requeriment bàsic de seguretat en cas d’incendi, 
excepte en el cas dels edificis, establiments i zones d’us industrial als quals els sigui aplicable el “Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials”, en els quals les exigències bàsiques es compleixen 
mitjançant la seva aplicació.  
Per garantir els objectius del document bàsic (DB-SI) s’han de complir determinades seccions. La correcta aplicació 
de cada secció suposa el compliment de la exigència bàsica corresponent. La correcta aplicació del conjunt del DB 
suposa que es satisfà el requeriment bàsic de Seguretat en cas d’Incendi. 
Les exigències bàsiques son les següents 

- Exigència bàsica SI-1: Propagació interior 
- Exigència bàsica SI-2: Propagació exterior 
- Exigència bàsica SI-3: Evacuació d’ocupants 
- Exigència bàsica SI-4: Instal·lació de protecció contra incendis 
- Exigència bàsica SI-5: Intervenció dels bombers 
- Exigència bàsica SI-6: Resistència al foc de l’estructura 

 

IDENTIFICACIÓ D’USOS 
Els principals usos que es projecten i la seva correspondència amb els definits en l’Annex A de Terminologia 

del DB-SI són: 
 

US SEGONS PROGRAMA  US SEGONS DB-SI 
VESTUARIS PÚBLICA CONCURRENCIA 
CONSERGERIA I MAGATZEM ADMINISTRATIU 

 
Per una banda es considera com us principal de l’edifici destinats a VESTUARIS de PÚBLICA 

CONCURRENCIA amb diversos usos de caràcter SUBSIDIARI com administratiu, magatzems, sales 
d’instal·lacions, etc. 

 
QUADRE DE SUPERFICIES, USOS I ALTURES D’EVACUACIÓ 

La concreció de les diverses dependències, els usos que s’hi duran a terme, la seva superfície i altura 
d’evacuació s’expressen en la següent taula: 

 
ESTANCIA SUPERFICIE (m2) US 

PLANTA BAIXA - ALÇADA D'EVACUACIÓ 0,00m 
VESTUARIS 
01 Accés 21,71 Principal – Pública concurrència 

02 Recepció 4,96 Subsidiari - Administratiu 

03 Despatx 9,81 Subsidiari - Administratiu 

04 Vestuari àrbitre 11,13 Principal – Pública concurrència 

05 Sala Instal·lacions 7,18 Subsidiari 

06 Magatzem 22,74 Subsidiari  

07 Distribuïdor 24,69 Principal – Pública concurrència 

08 Vestuari 01 29,00 Principal – Pública concurrència 

09 Vestuari 02 29,00 Principal – Pública concurrència 

10 Vestuari 03 29,00 Principal – Pública concurrència 

11 Vestuari 04 29,00 Principal – Pública concurrència 

 Total Vestuaris 223,32  
 

 
SI-1: PROPAGACIÓ INTERIOR: COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
1) Per risc de propagació entre edificis 

No és aplicable ja que es tracta d’un edifici aïllat. 
 

2) Per risc de propagació entre establiments 
No es tindrà en compte ja que l’edifici es un sol establiment i no te establiments adjacents. 
 

3) Per risc de propagació entre usos 
D’acord amb la segona condició general de la taula 1.1 de la secció 1 del DB-SI, al no existir zones de pública 
concurrència amb ocupació superior a 500 persones, no és necessari que aquestes zones constitueixin sectors 
d’incendi. 
 

4) Per superfície construïda 
No és aplicable degut a que les superfícies dels diferents volums no superen els límits establerts pel DB-SI. 
 
LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 
En la següent taula s’analitzen i es classifiquen les diverses dependències susceptibles de ser locals o zones de 
risc especial d’acord amb el que s’especifica a la taula 2.1 de la secció 1 del DB-SI 1: 
 

LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL 

US PREVIST DEL LOCAL O ZONA
PARÁMETRE 

DE 
CALIFICACIÓ 

VALOR CLASIFICACIÓ 

LOCAL DE COMPTADORS I 
QUADRES GENERALS DE 
DISTRIBUCIÓ EN TOT CAS 

- RISC BAIX 

SALAS DE CALDERES AMB 70<P<200KW 70 RISC BAIX 
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POTÈNCIA UTIL NOMINAL 

MAGATZEM GENERAL 50<S<100 m2 23,76 RISC BAIX 
 
Es compleixen les condicions de les zones de risc especial integrades en els edificis, segons s’indica en la taula 
2.2: 
 Taula 2.2: Condicions de las zones de risc especial integrades en l’edifici (1) 
 

Característica Risc baix Risc mitjà Risc alt 
Resistència al foc de l’estructura 
portant (2) R 90 R 120 R 180 

Resistència al foc de les parets i 
sostres (3) que separen la zona de la 
resta de l’edifici (2)(4) 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d'independència en cada 
comunicació de la zona amb la resta 
del edifici 

- Sí Sí 

Portes de comunicació amb la resta de 
l’edifici EI2 45-C5 2 x EI2 30 -C5 2 x EI2 45-C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins una 
sortida del local (5) ≤ 25 m (6) ≤ 25 m (6) ≤ 25 m (6) 

 
(1)Les condicions de reacció al foc dels elements constructius es regulen en el quadre 4.1 del capítol 4 d’aquesta 
secció. 
(2) Es compleixen les condicions de les zones de risc pels sectors d’incendi d’us al que serveixen el local de risc 
especial, segons el quadre 1.2, excepte quan es trobi sota una coberta no prevista per evacuació i que la fallada de 
la qual no suposi un risc per l’estabilitat d’altres plantes ni per la compartimentació contra incendis, en aquest cas 
pot ser R30. 
Excepte en els locals destinats a albergar instal·lacions i equips, pot adoptar-se com a alternativa el temps 
equivalent d'exposició al foc determinat conforme a l'establert a l'apartat 2 de l'Annex SI-B. 
(3) Quan el sostre separi una planta superior ha de tenir almenys la mateixa resistència al foc que s'exigeix a les 
parets, però amb la característica REI en lloc de EI, en tractar-se d'un element portant i compartimentador 
d'incendis. En canvi, quan sigui una coberta no destinada a activitat alguna, ni prevista per ser utilitzada en 
l'evacuació, no precisa tenir una funció de compartimentació d'incendis, per la qual cosa només ha d'aportar la 
resistència al foc R que li correspongui com a element estructural, excepte a les franges a les quals fa referència el 
capítol 2 de la secció SI-2, en les quals aquesta resistència ha de ser REI. 
(4) Considerant l'acció del foc a l'interior del recinte, la resistència al foc del sòl és funció de l'ús al que estigui 
destinada la zona existent en la planta inferior. Vegeu apartat 3 de la Secció SI-6 d'aquest DB. 
(5) El recorregut d'evacuació per l'interior de la zona de risc especial ha de ser tingut en compte en el còmput de la 
longitud els recorreguts d'evacuació fins a les sortides de planta. 
(6) Podrà augmentar-se un 25% quan la zona estigui protegida amb una instal·lació automàtica d'extinció. 

 
COMPORTAMENT EXIGIT ENVERS EL FOC 
1-Resistencia al foc dels elements estructurals 
Per als edificis destinats a VESTUARIS, d’acord amb la taula 3.1 de la Secció 6 del DB-SI, per un ús PÚBLICA 
CONCURRENCIA i una altura d’evacuació de l’edifici inferior a 15 m en plantes sobre rasant la resistència al foc 
exigida als elements estructurals del edifici es R90. Donat que es tracta d’una coberta lleugera, la resistència al foc 
serà R30. 
2-Resistència al foc dels elements delimitadors 
Al tractar-se d’edificis exempts i sense sectorització interior les úniques dependències objecte del present apartat 
son els locals de risc especial. 
D’acord amb el quadre 2.1 de la secció 1 del DB-SI, la resistència al foc exigida als elements delimitadors d’un local 
de risc especial baix (parets i sostres) es igual o superior a EI 90. La porta de comunicació del local amb la resta de 
l’edifici es igual a EI2 45-C5. 
En cas d’existir passos d’instal·lacions a traves dels citats elements delimitadors hauran de preveure els 
corresponents elements obturadors o passants en el mateixos que garanteixin la compartimentació tal i com 
especifica l’article 3 de la secció 1 del DB-SI. 

3-Reacció al foc de materials de revestiment 
Els materials de revestiment de les zones ocupables hauran de justificar, com a mínim, el grau de reacció al foc 
que, d’acord amb la taula 4.1 de la secció 1 del DB SI, s’indica en el següent quadre:  
 

UBICACIÓ SOSTRES I PARETS PAVIMENTS 
ZONES OCUPABLES C-s2,d0 EFL 
RECINTE DE RIESC 

ESPECIAL 
B-s1,d0 BFL-s1 

 
ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D’INCENDIS 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults, tals com càmeres, 
falsos sostres, terres tècnics, etc., excepte quan aquests estiguin compartimentats respecte als primers al menys 
amb la mateixa resistència al foc, podent-se reduir aquesta a la meitat en els registres per a manteniment.  
Per tant, en el projecte que ens ocupa aquests espais no hauran de ser compartimentats igual que no ho han hagut 
de ser les diferents estances. 
 
REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI 
Es compleixen les condicions dels tipus de reacció al foc dels elements constructius segons s’indica a la taula 4.1: 

 

Tabla 4.1 Classes de reacció al foc d’elements constructius 

Situació de l’element Revestiment (1) De sostres y parets (2) 
(3) De paviments (2) 

Zones ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Passadissos i escales protegides B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcaments i recintes de risc especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs: patis, falsos sostres 
(excepte els existents dins d'habitatges), o que sent 
estancs, continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar 
o de propagar un incendi. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
 
(1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del 
conjunt dels sòls del recinte considerat. 
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al 
foc. Quan es tracti de canonades amb un aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indica, 
però incorporant el subíndex L. 
(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda a l'interior del sostre o paret i que no estigui 
protegida per una capa que sigui EI-30 com a mínim. 
(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. Exclou l'interior 
d'habitatges. En Ús Hospitalari s'aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales protegits. 
(5) Vegeu el capítol 2 d'aquesta Secció. 
(6) Es refereixi a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la càmera dels falsos sostres es refereix al material 
situat en la cara superior de la membrana. En espais amb clara configuració vertical (per exemple, patis) així com 
quan el fals sostre estigui constituït per una gelosia, reticle o entramat obert, amb una funció acústica, decorativa, 
etc., aquesta condició no és aplicable. 
No existeix element tèxtil de coberta integrat a l'edifici. No és necessari complir l'apartat 4.3 de la secció 1 del DB-
SI. La coberta tèxtil es M2, tot i ser un element exempt i independent a l’edifici de vestuaris.  
 

SI-2: PROPAGACIÓ EXTERIOR 
MITGERES I FAÇANES 
Al tractar-se d’un edifici aïllat, que constitueix un únic sector d’incendi, no és d’ aplicació cap condició. 
COBERTA 
Al tractar-se d’un edifici aïllat, que constitueix un únic sector d’incendi, no és d’ aplicació cap condició. 
RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
Pel mateix motiu, no es necessari limitar el risc de propagació horitzontal complint els requeriments que 
s’estableixen en el DB SI. 
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RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
No s’exigeix el compliment d’aquest apartat ja que no hi ha possibilitat de propagació en alçada ja que el volum 
consta d’una sola planta. 
 
TIPUS DE REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS  
El tipus de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície d’acabat exterior de les façanes o 
de les superfícies interiors de les càmeres ventilades que aquestes façanes puguin tenir, serà com a mínim B-s3-
d2, fins a una altura de 3,5 m com a mínim en aquelles façanes les quals estiguin en contacte amb zones 
accessibles al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta, y en tota la alçada de la façana quan aquesta 
excedeixi els 18m, amb independència d’on arrenqui. 
COBERTES 
El tipus de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de 
coberta situades a menys de 5m de distància de la projecció vertical de qualsevol zona de la façana, la resistència 
al foc de la qual no sigui al menys EI 60, haurà de justificar, com a mínim, el grau de reacció al foc BROOF que 
s’estableix en l’article 2.3 de la secció 2 del DB SI. 
 

SI-3: EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
Cada volum aïllat constitueix un sector d’incendi amb sortida directa i independent a espai exterior. 
CÀLCUL DE LA OCUPACIÓ 
Tal i com estableix la secció SI-3, per calcular la ocupació s’han de prendre els valors de densitat d’ocupació que 
s’indiquen a la taula 2.1 del DB SI. En funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una 
ocupació major o bé quan sigui exigible una ocupació menor en aplicació d’alguna disposició legal de obligat 
compliment, com pot ser el cas d’establiments hotelers, docents, hospitals, etc. En aquells recintes o zones no 
incloses en la taula, s’han d’aplicar els valors corresponents als que siguin més similars. 
A efectes de determinar la ocupació, s’ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones 
de l’edifici, considerant el règim d’activitat i d’ús previst per al mateix. 
 

ESTANCIA SUP (m²) US DENSITAT 
OCUPACIÓ OCUPACIÓ 

VESTUARIS 

01 Accés 25,91 
Principal – 
Pública 
concurrència 

Alternatiu 0

02 Recepció 4,96 Subsidiari - 
Administratiu 10 m²/p 1

03 Despatx 9,81 Subsidiari - 
Administratiu 10 m²/p 1

04 Vestuari arbitre 10,82 
Principal – 
Pública 
concurrència 

3 m²/p 4

05 Sala 
Instal·lacions 6,08 Subsidiari Ocupació nul·la 0

06 Magatzem 23,76 Subsidiari  40 m²/p 1

07 Distribuïdor 30,36 
Principal – 
Pública 
concurrència 

Alternatiu 0

08 Vestuari 01 29,00 
Principal – 
Pública 
concurrència 

3 m²/p 10

09 Vestuari 02 29,00 
Principal – 
Pública 
concurrència 

3 m²/p 10

10 Vestuari 03 29,00 
Principal – 
Pública 
concurrència 

3 m²/p 10

11 Vestuari 04 29,00
Principal – 
Pública 
concurrència 

3 m²/p 10

 Total Vestuaris  47 
 
 
IDENTIFICACIÓ DELS ORÍGENS D’EVACUACIÓ PER DEPENDENCIES (OE) 
D’acord amb la definició que es fa a l’annex A de Terminologia del DB SI, es considera origen d’evacuació (OE) tot 
punt ocupable del edifici exceptuant els de tot el recinte o conjunt d’ells comunicats entre sí, en els quals la densitat 
d’ocupació no excedeix d’1 persona/5 m² i la superfície no excedeix els 50 m². 
Els punts ocupables dels locals de risc especial i els de les zones d’ocupació nul·la que tinguin una superfície no 
superior a 50m2 no es consideren origen d’evacuació. 
 
IDENTIFICACIÓ Y NÚMERO DE SORTIDES NECESARIES 

1-Sortida de recinte (SR) 
La sortida de cada recinte és localitza en els portis d'accés al mateix sempre que hi hagi un origen d'evacuació en 
el seu interior. 
D'acord amb la Taula 3.1 de la Secció 3 del DB-SI és disposa més d'una sortida de recinte en aquells l'ocupació 
dels quals excedeix de 100 personis o la longitud dels recorreguts d'*evacuació fins a una sortida de recinte 
excedeix de 25 m. 
En aquest cas, la longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix de 50 m i la 
longitud dels recorreguts d'evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt des d’on existeixin almenys dos 
recorreguts alternatius no excedeix de 25 m. 

2-Sortida de planta (SP) 
Les sortides de planta compleixen les condicions que de la seva definició es dedueixen en l'Annex A de 
Terminologia del DB-SI. 
D'acord amb la Taula 3.1 de la Secció 3 del DB-SI no es disposa més d'una sortida de planta al no excedir-se en 
ambdues l'ocupació de 100 persones i ser la longitud dels recorreguts d'evacuació fins a una sortida de planta 
inferior a 25 m. 
En la planta baixa les sortides de l’edifici existents es corresponen amb la sortida de planta tal i com es determina 
en la definició de sortida de planta de l’Annex A de la terminologia. 

3-Sortida d'edifici (SE) 
Les sortides d'edifici compleixen les condicions que de la seva definició es dedueixen en l'Annex A de Terminologia 
del DB-SI. 
 
ASIGNACIÓ D’OCUPANTS ALS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
D'acord amb l'article 4.1 de la Secció 3 del DB-SI (criteris per a l'assignació d'ocupants) s'indica en les següents 
taules l'assignació d'ocupants als diferents elements d'evacuació. 
Assignació d'ocupants a les Sortida d'Edifici (SE) 
Per a assignació d'ocupants a les sortides de l'edifico s'han considerat els següents criteris: 
Atès que l'edifici està destinat per poder allotjar a persones durant un temps limitat, se sobreentén que els ocupants 
d'aquesta activitat no podran participar en simulacres pel que l'assignació dels ocupants es realitzés per disposició i 
qualitat de la senyalització. 
En necessitar únicament una sortida de planta, s'estableix la porta d'entrada com la porta principal d'evacuació 
d'usuaris. 
 
CONDICIONS DE DISSENY APLICABLES A PORTES 
Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a l'evacuació de més de 50 persones 
seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat a les 
zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del com provingui aquesta 
evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense haver d'actuar sobre més d'un mecanisme. 
Amb tal fi es col·locaran en les portes dispositius d'obertura mitjançant manilla o polsador conforme a la norma 
UNE-EN 179:2009, quan es tracti de l'evacuació de zones ocupades per persones que en la seva majoria estiguin 
familiaritzats amb la porta considerada i de barra horitzontal d'embranzida o de lliscament conforme a la norma 
UNEIX EN 1125:2009 quan es tracti de portes amb obertura en el sentit de l'evacuació en cas contrari. 
Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida prevista per al pas de més de 100 persones o prevista per 
més de 50 ocupants del recinte o espai en el qual estigui situada. 
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DIMENSIONAMENT DELS MITJANS D'EVACUACIÓ 
D'acord amb l'article 4.2 de la Secció 3 del *DB-SI s'indica en les següents taules la dimensió dels diferents 
elements d'evacuació. 
 
LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
La longitud d'evacuació més desfavorable a l'edifici és de 11,76 m. 
 
CONTROL DEL FUM D'INCENDI 
L'edifici objecto del projecte no es troba dins dels supòsits d'aquest article, per la qual cosa no és necessària la 
seva justificació. 
EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D'INCENDI 
L'edifici objecto del projecte no es troba dins dels supòsits d'aquest article, per la qual cosa no és necessària la 
seva justificació. 
 

SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
El disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment d'aquestes instal·lacions, així com els seus 
materials, components i equips, han de complir l'establert en el “Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra 
Incendis”, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que li sigui 
aplicable. 
La posada en funcionament de les instal·lacions requereix la presentació, davant l'òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma, del certificat de l'empresa instal·ladora al que es refereix l'article 18 del citat reglament. 
Aquelles zones l'ús previst de les quals sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici o de l'establiment en el qual 
estiguin integrades i que, conforme a la taula 1.1 del Capítol 1 de la Secció 1 d'aquest *DB, hagin de constituir un 
sector d'incendi diferent, han de disposar de la dotació d'instal·lacions que s'indica per a cada local de risc especial, 
així com per a cada zona, en funció del seu ús previst, però en cap cas serà inferior a l'exigida amb caràcter 
general per a l'ús principal de l'edifici o establiment. 

a) Senyalització 
D'acord amb l'Article 7 de la Secció 3 del DB-SI es disposen senyals d'evacuació definides, les d'evacuació en la 
norma UNEIX 23034, i les d'equips d'instal·lacions de protecció contra incendis en la norma UNEIX 23033, 
conforme als criteris que en les citades disposicions s'estableixen. 
b) Il·luminat d'emergència 
D'acord amb l'Article 2 de la Secció 4 del DB-SUA, es disposa instal·lació d'enllumenat d'emergència conforme als 
criteris que en ell s'estableixen. 
c) Extintors portàtils 
D'acord amb la Taula 1.1 de la Secció 4 del DB-SI, es disposen extintors d'eficàcia 21A-113B, conforme als criteris 
que en ella s'estableixen. 
d) Boques d'incendi equipades 
D'acord amb la taula 1.1 de la Secció 4 del DB-SI, al no superar la superfície construïda els 1.000 m², no és 
necessari la disposició de Boques d'Incendi Equipades. 
i) Sistema de columna seca 
No és obligatòria la seva instal·lació per ser l'altura d'evacuació de l'edifici inferior a 24 m. 
f) Sistema de detecció i alarma d'incendi 
D'acord amb la Taula 1.1 de la Secció 4 del DB-SI, en no superar la superfície construïda els 500 m², no es disposa 
un sistema d'alarma conforme als criteris que en ella i en el R.I.P.C.I. s'estableixen. 
g) Instal·lació automàtica d'extinció 
D'acord amb la taula 1.1 de la Secció 4 del DB-SI, no és necessari la instal·lació automàtica d'extinció al no superar 
l'altura d'evacuació de 28 m. o la superfície construïda en 5.000 m². 
h) Hidrants exteriors 
D'acord amb la taula 1.1 de la Secció 4 del DB-SI, no és necessari la instal·lació de hidrants exteriors en ser la 
superfície total construïda inferior a 2.000 m². 
 
   SI-5: INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 
CONDICIONIS D'APROXIMACIÓ I ENTORN 
El vial d'aproximació a l'edifici compleix amb les condicions prescrites a l'apartat 1.1 del DB SI-5. 
Respecte a l'entorn dels edificis, les condicions no són aplicables en el present projecte, ja que l'altura d'evacuació 
descendent no és superior a 9 m. 
 

ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 
Les façanes compleixen amb els criteris d'accessibilitat per façana, descrites a l'apartat 1.2 del present DB SI. 
 
        SI-6: RESISTÈNCIA Al FOC DE L'ESTRUCTURA 
La resistència al foc de l'estructura es justifica també en la memòria de càlcul de l'estructura, inclosa dins de 
l'apartat Annexos a la memòria. 
 
GENERALITATS 
Tal com s'exposa en el punt 1 de la secció SI-6 del DB SI: 
1. L'elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència d'un incendi en un edifici afecta a la seva 
estructura de dues formes diferents: D'una banda, els materials veuen afectades les seves propietats, modificant-se 
de forma important la seva capacitat mecànica. Per un altre, apareixen accions indirectes com a conseqüència de 
les deformacions dels elements, que generalment donen lloc a tensions que se sumen a les degudes d'altres 
accions. 
2. En aquest Document Bàsic s'indiquen únicament mètodes simplificats de càlcul suficientment aproximats 
per a la majoria de les situacions habituals. Aquests mètodes només recullen l'estudi de la resistència al foc dels 
elements estructurals individuals davant la corba normalitzada temps-temperatura. 
3. Poden adoptar-se altres models d'incendi per representar l'evolució de la temperatura durant l'incendi, tals 
com les denominades corbes paramètriques o, per a efectes locals, els models d'incendi d'una o dues zones o de 
focs localitzats o mètodes basats en dinàmica de fluids (CFD, segons sigles angleses) tals com els quals es 
contemplen en la norma UNE-En 1991-1-2:2004. 
En aquesta norma es recullen, així mateix, també altres corbes nominals per a foc exterior o per a incendis produïts 
per combustibles de gran poder calorífic, com a hidrocarburs, i mètodes per a l'estudi dels elements exempts situats 
fora de l'envolupant del sector d'incendi i als quals el foc afecta a través de les obertures en façana. 
4. En les normes UNEIX- EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1996-1-2:1996, UNE-EN 
1995-1-2:1996, s'inclouen els models de resistència per als materials. 
5. Els models d'incendi citats en el paràgraf 3 són adequats per a l'estudi d'edificis singulars o per al 
tractament global de l'estructura o part d'ella, així com quan es requereixi un estudi més ajustat a la situació 
d'incendi real. 
6. En qualsevol cas, també és vàlid avaluar el comportament d'una estructura, de part d'ella o d'un element 
estructural mitjançant la realització d'assajos que estableix el Reial decret 312/2005 de 18 de març. 
7. Si s'utilitzen els mètodes simplificats indicats en aquest Document Bàsic no és necessari tenir en compte 
les accions indirectes derivades de l'incendi. 
RESISTÈNCIA Al FOC DE L'ESTRUCTURA 
D'igual manera, i com s'exposa en el punt 2 de la secció SI-6 del DB SI: 
1. S'admet que un element té suficient resistència al foc si, durant la durada de l'incendi, el valor de càlcul de 
l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència d'aquest element. En general, n'hi ha 
prou amb fer la comprovació en l'instant de major temperatura que, amb el model de corba normalitzada temps-
temperatura, es produeix al final del mateix. 
2. En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en els quals, per la seva grandària i per la 
distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment desenvolupats, la comprovació de 
la resistència al foc pot fer-se element a element mitjançant l'estudi per mitjà de focs localitzats, segons s'indica en 
el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2:2004) situant successivament la càrrega de foc en la posició previsible més 
desfavorable. 
3. En aquest Document Bàsic no es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi. 
ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 
Es considera que la resistència al foc d'un element estructural principal de l'edifici (inclosos forjats, bigues i suports), 
és suficient si: 
o Aconsegueix la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 que representa el temps en minuts de resistència 
davant l'acció representada per la corba normalitzada temps- temperatura, o 
o Suporta aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'annex B. 
REQUISITS 
La resistència al foc dels elements estructurals de tots dos edificis són els següents 
 
VESTUARIS 
La resistència al foc dels elements estructurals principals per a un ús de “Pública Concurrència” és, segons el CTE 
DB-SI, R-90. 
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La coberta de l’edifici es lleugera, per la qual cosa la resistència al foc dels seus elements estructurals principals 
serà, segons el CTE DB-SI, R-30. 

*La coberta ha de tenir una carrega permanent deguda únicament al seu tancament inferior a 1kN/m2, no prevista 
per ser utilitzada en la evacuació dels seus ocupants i la seva alçada per sobre la rasant exterior sigui inferior o 
igual a 28 m. A mes, la fallida d’aquests elements estructurals no podran ocasionar danys greus als edificis o 
establiments pròxims, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors 
d’incendi. 

COMPLIMENT ELEMENTS 

1. VESTUARIS 
 

ELEMENT ZONA RESISTÈNCIA 
REQUERIDA 

COMPLIMENT 

Corretges 
secundàries 

Coberta Cap - No es necessari 

Bigues Coberta R-30 - Pintura intumescent amb 
espessor en funció de la 
massivitat del perfil 

Suports Vestuari R-90 - Llana de roca amb espessor en 
funció de la massivitat del perfil
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MD 4.5  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESIBILITAT. REQUISITS I PRESTACIONS DB SUA 
 
DOCUMENT BÀSIC SUA - SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 

Projecte: 
Títol del 
projecte: 

Nova construcció dues pistes de bàsquet, Coberta Temporal i edifici de vestuaris 

Emplaçament: Passeig de Torres i Bages 170-172 
Clau: 17-011-AYB 
 
SUA.0.- OBJECTIU 
 
L’objectiu de la següent fitxa és la de justificar de manera resumida les regles i procediments que permeten 
complimentar les exigències bàsiques de seguretat d’utilització establertes a l’article 11 de la Part 1 del CTE que tot 
seguit s’enumeren: 
 
1.- MARC D’APLICACIÓ 

X Obra nova o de reforma total. S'aplica la totalitat del DB SUA al conjunt de l'obra 

 
Reforma amb manteniment d'us: De aplicació el DB SUA als elements de l'edifici 
modificats per la reforma, sempre que doni lloc a una mayor adequació a les condicions 
de seguretat establertes a aquest DB 

 Canvi d'us a residencial vivenda d'altres zones amb usos diferents integrats en edifici d'us 
principal vivenda: No cal aplicar aquest DB als elements comuns d'evacuació de l'edifici 

 Canvi d'us a residencial vivenda d'altres zones amb usos diferents integrats a l'edifici d'us 
principal vivenda: No cal aplicar  aquest DB als  elements comuns d'evacuació de l'edifici 

 
Es proposen solucions diferents a les establertes al DB SUA, segons procediment 
establert a l'art. 5 del CTE, documentant al projecte el compliment de les exigències 
bàsiques 

X Es justifiquen que els productes, equips i sistemes incorporats amb caràcter permanent a 
l'edifici compleixen les característiques  de Seguretat a l'Utilizació establerta a aquest DB: 

 X 
a) Exigint el marcatge CE als productes de conformitat amb el R.D. 1630/1992 
de 29 de desembre, modificat per R.D.1329/1995 de 28 de juliol i Disposicions 
de desenvolupament o altres Directives europees d'aplicació 

 X b) Adoptant valors admesos reglamentàriament 

 X 
c) Mitjançant referència a Marques, Segells o Certificacions de Conformitat a 
norma homologats o, quan no existeixen, mitjançant certificats d’assajos 
emesos per laboratoris reconeguts 

  d) Aplicant mètodes de càlcul teòric-experimental que demostrin el compliment 
de les exigències bàsiques establertes al CTE 

 

SUA.1.- SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 
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 (Classificació del terra en funció del seu grau de lliscament UNE ENV 
12633:2003) 

Classe 

  CTE PROJECTE
    
 Zones interiors seques amb pendent < 6% 1 1 
 Zones interiors seques amb pendent ≥ 6% i escales 2 2 
 Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb 

pendent < 6% 2 2 

 Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb 
pendent ≥ 6% i escales 3 3 

 Zones exteriors, garatges i piscines 3 3 
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  CTE PROJECTE
    

 El terra no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de 
caigudes com a conseqüència de entrebancs 

Desnivell 
< 6 mm 

5 mm 

 Pendent màxima per a desnivells ≤ 50 mm 
Excepte per a accés des de espai exterior ≤ 25 % COMPLEIX 

 Perforacions o forats en terres de zones de circulació Ø ≤ 15 
mm NP 

 Alçada de barreres per a la delimitació de zones de circulació ≥ 800 mm COMPLEIX 

 

Nº de graons mínim en zones de circulació 
Excepte als casos següents: 
 A zones d’ús restringit 
 A les zones comuns dels edificis d’ús Residencial Vivenda. 
 Als accessos als edificis, bé des de l’exterior, bé des de porxos, garatges, 

etc.  (figura 2.1) 
 A sortides d’ús previst únicament en cas d’emergència. 
 A l’accés a un estrat o escenari 

3 NP 

 Distància entre la porta d’accés a un edifici i l’esglaó més pròxim. 
(excepte en edificis d’ús Residencial Vivenda) (figura 2.1) 

≥ 
1.200mm. 

i ≥ 
amplada 

fulla 

COMPLEIX 
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 Protecció dels desnivells  
   

 
Barreres de protecció als desnivells, forats i obertures (tant 
horitzontals com verticals) balconeres, finestres, etc. amb 
diferència de cota (h). 

Per a  h ≥ 550 mm 

 Senyalització visual i tàctil en zones d’ús públic 
Per a h ≤ 550 mm Dif. 
tàctil ≥ 250 mm de la 
vora 

   
 Característiques de les barreres de protecció  
   
 Alçada de la barrera de protecció: 
  CTE PROJECTE 
 diferències de cotes ≤ 6 m. ≥ 900 mm COMPLEIX 
 resta dels casos ≥ 1.100 

mm 
COMPLEIX 

 forats d’escales d’amplada menor que 400 mm.  ≥ 900 mm COMPLEIX 
   
 Medició de l’alçada de la barrera de protecció (veure gràfic)   
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 Resistència i rigidesa enfront a la força horitzontal de les barreres de 

protecció 
(Veure taules 3.1 y 3.2 del Document Bàsic SE-AE Accions a l’edificació) 

 

  CTE PROJECTE
 Característiques constructives de les barreres de protecció: No seran escalables 
 No existiran punts de recolzament a la alçada accessible (Ha). 200≥Ha≤70

0mm NP 

 Limitació de les obertures al pas d’una esfera Ø ≤ 
100mm NP 

 Límit entre part inferior de la barana i línea d’inclinació ≤ 50 mm NP 
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 Escales d’ús restringit  
   
 Escala de traçat lineal  
  CTE PROJECTE
 Ample del tram ≥ 800 mm NP 
 Alçada de la contrapetja ≤ 200 mm NP 
 Ample de la petjada ≥ 220 mm NP 
    
 Escala de traçada corba DB-SU 1.4 NP 
   
 Replans partits amb graons a 45º  
  
 Graons sense tabica (dimensions segons 

gràfic) 
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 Escales d’ús general: graons 
  
 trams rectes d’escala 
  CTE PROJECTE 
 Petjada ≥ 280 mm NP
 Contrapetja 130 ≥ H ≤ 185 

mm 
NP

 
es garantirà 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = petjada, C= 
contrapetja) 

la relació es 
complirà al llarg 
d’una mateixa 

escala 

NP 

  

 

  
 escala amb traçat corb 
  CTE PROJECTE 
 

Petjada 

H ≥ 170 mm al 
costat més 

estret

NP 

 H ≤ 440 mm al 
costat més 

ample

NP 

  
 

  
 escales d’evacuació ascendent 
 Esglaons (la contrapetja serà vertical o formarà angle ≤ 15º amb 

la vertical) 
NO PROCEDEIX 

  
 escales d’evacuació descendent 
 Esglaons, s’admeten NO PROCEDEIX 
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 Escales d’ús general: trams 
 
  CTE PROJECTE
 Nombre mínim de graons per tram 3 NP
 Alçada màxima a salvar per cada tram ≤ 3,20 m NP
 En una mateixa escala tots els graons tindran la mateixa contrapetja NP
 En trams rectes tots els graons tindran la mateixa petjada NP

 En trams corbs (tots els graons tindran la mateixa petjada mesurada al 
llarg de tota línea equidistant d’un dels costats de l’escala),  

El radi serà 
constant 

N P 

 En trams mixtes 

la petjada 
mesurada en 
el tram corb ≥ 
petjada a les 
parts rectes 

N P 

 Amplada útil del tram (lliure d’obstacles) 
 Comercial i pública concurrència 1200 mm N P 
 Altres 1000 mm NP 
  
 Escales d’ús general: Replans 
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 entre trams d’una escala amb la mateixa direcció:  

  Amplada dels replans disposats ≥ ample 
escala 

N P 

  Longitud dels replans (mesurada al seu eix). ≥ 1.000 mm N P 
    
 entre trams d’una escala amb canvis de direcció: (figura 4.4)   
  Ample dels replans ≥ ample 

escala 
NP 

  Longitud dels replans (mesurada al seu eix). ≥ 1.000 mm NP 
   
 

 

 

  
 

 

 Escales d’ús general: Passamans  
   
 Passamans continu:  
 a un costat de l’escala Quan salven alçada ≥ 550 

mm 
 

en tots dos costats de l’escala 
Quan ample ≥ 1.200 mm o 

estiguin previstes per a 
P.M.R. 

 
 
Passamans entremitjos. 

  

 Es disposaran per a ample del tram  ≥2.400 mm N P 
 Separació de passamans entremitjos ≤ 2.400 mm N P 
    
 Alçada del passamans 900 mm ≤ H 

≤ 1.100 mm 
NP 

    
 Configuració del passamans:   
 serà ferm i fàcil d’agafar 
 Separació del parament vertical ≥ 40 mm NP 
 el sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà 
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 Rampes CTE PROJECTE 
    
 Pendent: rampa estàndard 6% < p < 12% N P 

 
 

usuari cadira de rodes (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤ 8% 
resto, p ≤ 6% 

COMPLEIX 

  circulació de vehicles en garatges, també previstos per 
la circulació de persones p ≤ 18% N P 

     
 Trams: longitud del tram:   
  rampa estàndard  l ≤ 15,00 m N P 
  usuari cadira de rodes l ≤  9,00 m NP 
     
  Ample del tram:    

 
 ample lliure d’obstacles 

ample útil es mesura entre parets o barreres de 
protecció 

ample en funció 
de DB-SI NP 

   
  rampa estàndard:  
  ample mínim a ≥ 1,00 m N P 
     
  usuari cadira de rodes   

  ample mínim a ≥ 1200 mm NP
  trams rectes a ≥ 1200 mm NP
  amplada constant a ≥ 1200 mm NP
  Per a vores lliures, element de protecció lateral h = 100 mm N P
     
 Replans: entre trams d’una mateixa direcció:   
  Ample replà a ≥ ample rampa NP
  longitud replà l ≥ 1500 mm NP
     
  entre trams amb canvi de direcció:   
  ample replà (lliure d’obstacles) a ≥ ample rampa N P 
     
  ample de portes i passadissos  a ≤ 1200 mm N P
  distància de porta respecte a l’arrencada d’un tram d ≥   400 mm N P

  distància de porta respecte a l’arrencada d’un tram 
(PMR) 

d ≥ 1500 mm NP

 Passamans   
  Passamans continu en un costat desnivell > 550 mm 
  Passamans continu en un costat (PMR) desnivell > 1200 mm 
  Passamans continu en els dos costats a > 1200 mm 
     
  alçada passamans 900m ≤h≤1100 m NP

  alçada passamans addicional (PMR) 650mm≤h≤750m
m 

NP

  separació del parament d ≥ 40 mm NP

   
característiques del passamans: 

  

  Sistema de subjecció no interfereix en el pas continu de la mà ferma, fàcil 
d’agafar 

COMPLEIX 

     
 Escales fixes   
     

 Amplada 400mm ≤ a ≤ 
800 mm 

N P

 Distància entre graons d ≤ 300 mm N P
 espai lliure davant de l’escala d ≥ 750 mm N P
 Distància entre la part posterior dels esglaons i l’objecte més pròxim d ≥ 160 mm N P

 Espai lliure als dos costats si no està previst de gàbies o dispositius 
equivalents 400 mm N P

    
 protecció addicional:   

 Prolongació de barana per sobre de l’últim graó (per risc de caiguda 
per falta de recolzament) p ≥ 1.000 mm N P

 Protecció circumdant. h > 4 m N P
 Plataformes de descans cada 9 m h > 9 m N P
  

 

 
 
 
SUA.4.- SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 
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 Nivell de il·luminació mínim de la instal·lació d’enllumenat (mesurat a nivell del terra) 
  
  CTE PROJECTE 
 Zona Luminància mínima [lux] 
      

 Exterior Exclusiva per a Escales 
10 10 
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persones 

Resta de 
zones 

5 5 

 Per a vehicles o mixtos 10 10 

 

Interior Exclusiva per a 
persones 

Escales 
75 75 

 Resta de 
zones 

50 200-400 

 Para vehicles o mixtos 50 50 
     
 factor d’uniformitat mitjana fu ≥ 40% 50% 
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 Dotació 
 Contaran amb enllumenat d’emergència: 
  recorreguts d’evacuació 
  aparcaments amb S > 100 m2 
  locals que alberguen equips generals de les instal·lacions de protecció 
  locals de risc especial 

  llocs en els que estiguin ubicats els quadres de distribució o d’accionament d’instal·lació d’ 
enllumenat 

  les senyals de seguretat 
  
 Condicions de les lluminàries CTE PROJECTE 
 alçada de col·locació h ≥ 2,00 m H= 2,50m 
  

 es disposarà d’una 
lluminària a:   cada porta de sortida 

   senyalant perill potencial 
   senyalant emplaçament d’equip de seguretat 
   portes existents en els recorreguts d’evacuació 
   escales, cada tram d’escales rep il·luminació directa 
   en qualsevol canvi de nivell 
   en els canvis de direcció i a les interseccions de passadissos 
  
 Característiques de la instal·lació 
  Serà fixa 
  Disposarà de font pròpia d’energia 

  Entrarà en funcionament al produir-se un error d’alimentació a les zones 
d’enllumenat normal  

  L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar com a mínim, 
després de 5s, al 50% del nivell d’il·luminació requerit i al 100% als 60s. 

  
 Condicions de servei que s’han de garantir: (durant una hora des de l’error) CTE PROJ 
  Vies d’evacuació d’amplada ≤ 2m Luminància eix central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Luminància de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes
  Vies d’evacuació d’amplada > 2m Poden ser tractades com diferents 

bandes d’amplada ≤ 2m - 
    
  al llarg de la línea central relació entre luminància màx. i mín. ≤ 40:1 ≤40:1 

  punts on estan ubicats 
 

- Equips de seguretat 
- Instal·lacions de protecció contra 

incendis 
- quadres de distribució de 

l’enllumenat 

Luminànci
a ≥ 5 luxes ≥5 luxes 

  Senyals: valor mínim de l’Índex del Rendiment Cromàtic (Ra) Ra ≥ 40 Ra≥ 40 
    
 Il·luminació de les senyals de seguretat 
   CTE PROJ 

  luminància de qualsevol àrea de color de seguretat ≥ 2 cd/m2 ≥ 2 
cd/m2 

  relació de la luminància màxima a la mínima dintre del color blanc de 
seguretat ≤ 10:1 10:1 

  relació entre la luminància L blanca i la luminància L color >10 ≥ 5:1 i  
≤ 15:1 10:1 

  Temps al que han d’arribar el percentatge d’iluminació ≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 

SUA.5.- SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 
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 Àmbit d’aplicació 
  

 

Les condicions establertes en aquesta Secció són d’aplicació a les graderies 
d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunions, altres edificis d’ús cultural, 
etc. previstos per a més de 3000 espectadors de peu. 
En tot el que és relatiu a les condicions d’evacuació els és també d’aplicació la 
Secció SI 3 del Document Bàsic DB-SI 

NO ÉS 
D’APLICACIÓ A 

AQUEST 
PROJECTE 

 
SUA.6.- SEGURETAT DAVANT EL RISC D’OFEGAMENT 
 
No es de aplicació en aquest projecte 
 
SUA.7.- SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES 
 
No es de aplicació en aquest projecte 
 
SUA.8.- SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 
 
No es de aplicació en aquest projecte 
 
SUA.9.- ACCESSIBILITAT 
 
Tot l’edifici es accessible, donat que s’ubica a peu de carrer i en un únic nivell 
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MD 4.6  SALUBRITAT 
 
Aquest apartat es justificarà al Projecte Executiu 
 
MD  4.7 PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL. REQUISITS I PRESTACIONS DB HR 
 
Aquest apartat es justificarà al Projecte Executiu 
 
 
MD  4.8 ESTALVI D’ENERGIA. REQUISITS I PRESTACIONS DB HE. 
Aquest apartat es justificarà al Projecte Executiu 
 
 
MD   4.9 D 21/2006. DECRET D’ECOEFICIENCIA. REQUISITS I PRESTACIONS 
Aquest apartat es justificarà al Projecte Executiu 
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IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS AL PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 

 
BARCELONA / BARCELONÈS 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
MC 0 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS, AFECTACIONS I CONSTRUCCIONS TEMPORALS 
 
No s’aprecien dins el solar instal·lacions vistes ni soterrades. El condicionament de la parcel·la inclou un seguit 
d’enderrocs d’obres de fabrica, murs de tancament, enderrocs de paviments, mobiliari urbà, Instal·lacions, serveis 
afectats, i arbrat i jardineria. Els subministraments de serveis ja esta previst actualment. 
 
TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 
TREBALLS PREVIS 
 
Enderroc de mur de tancament de  bloc de formigó amb reixa metàl·lica superior al Passeig de Torres i Bages, i 
mur de formigó armat amb reixa metàl·lica superior a Via Favència. 
Desmuntatge de portes de reixa metàl·lica. 
Enderroc pila de formigó armat a l’interior del solar 
Desmuntatge d’elements limitadors i mobiliari urbà de les pistes de petanca 
Desmuntatge i terraplenat de les terres acopiades a la cantonada Nord-Oest. 
 
 
MC 1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
FONAMENTS EDIFICACIO I CONTENCIÓ DE TERRES 
 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, abocat des de camió. 
 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb cubilot. 
 
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments. 
 
La fonamentació es preveu com una sèrie de bigues de fonamentació per la coberta de les pistes, i com a sabates 
de formigó sota els pilars, amb bigues riostres a l’edifici de vestuaris. 
 
La solera de les pistes serà una solera de formigó de 15 cm de gruix, armada amb mallat d’acer, sobre una capa de 
graves de 10 cm de gruix. 
 
 
MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
L’estructura de la coberta tèxtil es resol mitjançant estructura de pilars i jàsseres d’alumini i sostre de lona de PVC 
 
L’estructura metàl·lica es realitza amb perfils d’alumini de límit elàstic 2600 kg/cm2 i aliatge 6082 T6, amb una 
deformació màxima del 2%. Les dimensions dels perfils principals que conformen l’arc varien de 285 mm a 201 mm 
de cantell. Els perfils de trava mesuren 106,6 x 75 mm i les corretges de 106,6 x 65 mm.  
 
Les barres tensores de les cobertes son d’alumini de 100 x 36 mm. 
 
L’acoblament es fa amb peces d’unió i ancoratges d’acer S-275JR galvanitzat i cargols d’acer zincat de qualitat 8.8. 
 
Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra 
 
L’estructura de l’edifici de vestuaris es resol amb una estructura metàl·lica d’acer, amb bigues en gelosia recolzades 
sobre pilars tipus HEB, ancorats aquests amb plaques d’ancoratge a les sabates. L’estructura secundària es resol 
amb corretges tipus IPE, soldades a les bigues principals. L’estructura d’arriostrament es resol amb creus de 
rodons d’acer. 
 

MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
TERRAS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 
 
Placa de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm de 
diàmetre.  
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
FAÇANES 
PART OPACA 
 
El tancament de façanes de la coberta tèxtil es una lona de PVC. La membrana utilitzada pels tancaments es 
composa d’un teixit de polièster recobert de PVC transparent e impermeable. El model es VALMEX 8212 color 
blanc RAL 9010, amb una protecció ignifuga de qualificació M2 segons NORMA UNE 23-727, amb un pes de 650 
gr/m2. Les parts que poden obrir-se, mitjançant un sistema de lones corredisses, es tota la façana que dona a la 
part posterior de les pistes, i a la façana lateral interior de la parcel·la, l’últim tram. La zona corredissa serà la franja 
dels primers 5,85 m d’alçada. 
 
El tancament de façanes de l’edifici de vestuaris es una façana amb un acabat exterior de panell sandvitx d’acer 
galvanitzat lacat, amb una fulla interior de guix laminat, amb aïllament i cambra d’aire. El color de la xapa de 
coberta i dels dos testers de l’edifici de vestuaris serà gris metal·litzat, Silver Metálic – RAL 9006. El color de la 
xapa de la façana principal, i la que dona a les pistes serà Arena – RAL 1002. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
FAÇANES 
OBERTURES 
 
Les obertures de la coberta tèxtil es resolen obrint la lona de les façanes, amb la mateixa làmina de polièster amb 
PVC. El color de la lona serà color BLANC RAL 9010. Les parts corredisses s’han definit al punt anterior. 
 
Les obertures de l’edifici de vestuaris es resolen amb fusteries fixes o practicables d’alumini, en el mateix color que 
la xapa d’acer, amb vidre doble. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
FAÇANES 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRE ELEMENTS 
 
Els elements de protecció de les façanes es resol amb una xapa d’acer tipus deployé, calada, en el mateix color 
que la resta de la façana. Color Silver Metálic – RAL 9006. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
COBERTES 
 
El tancament de coberta de la coberta textil es una lona de PVC. La membrana utilitzada pels tancaments es 
composa d’un teixit de polièster recobert de PVC transparent e impermeable. El model es VALMEX 8212 color 
blanc RAL 9010, amb una protecció ignifuga de qualificació M2 segons NORMA UNE 23-727, amb un pes de 650 
gr/m2. 
 
La coberta de l’edifici de vestuaris es resol amb una coberta inclinada amb un acabat exterior de panell sandvitx 
d’acer galvanitzat lacat, col·locada sobre les corretges d’acer, i un fals sostre aïllat, de plaques de guix laminat, i 
plaques de guix laminat hidròfugues a les zones humides. Els falsos sostres dels porxos es faran amb la mateixa 
xapa metàl·lica que la coberta. Color Silver Metálic – RAL 9006. 
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MC 3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
ELEMENTS SEPARADORS DE SECTORS-USOS 
 
Elements verticals (sala d’instal·lacions i locals de risc especial): Mur de maó perforat de 140 mm. d'espessor, 
guarnit per una cara i trasdossat per l'altra amb plaques de guix laminat amb aïllament de llana de roca de 50 mm. 
(EI-90/R=51dBA) 
Portes de pas entre sectors: Porta de xapa d'acer EI2 45-C5 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció dels elements separadors han estat les 
condicions de propagació interior i evacuació i les condicions d'aïllament acústic determinats pels documents bàsics 
*DB SI-1 de propagació interior, *DB SI-3 evacuació i *DB *HR de protecció acústica. 
 
PARTICIONS INTERIORS 
Elements verticals: Les particions entre les estades de les edificacions es realitzen mitjançant envans de plaques 
de guix laminat de 7 cm. de grossor, amb aïllament en el seu interior de llana de roca. 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de les particions interiors han estat la zona 
climàtica, la transmitància tèrmica i les condicions d'aïllament acústic determinats pels documents bàsics DB HE-1 
de limitació de la demanda energètica i DB SI-1 de propagació interior i DB HR de protecció acústica. 
 
FUSTERIA INTERIOR 
La fusteria interior serà en general de DM amb acabat lacat, de dimensions estàndard, amb portes de pas llises, 
guarnicions i marcs de 7 cm de la mateixa fusta, sobre premarcs de pi. 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de la fusteria interior han estat les condicions 
de seguretat d'utilització referent a impacte amb elements fràgils, atrapament i aprisionament determinats pels 
documents bàsics DB EL SEU-2 seguretat enfront del risc d'impacte i atrapament i DB EL SUA-3 seguretat enfront 
del risc d'atrapament en recintes. 
 
ACABATS-PAVIMENTS 
En l’edifici de vestuaris es preveu l’instal·lació d’un paviment de rajoles de gres porcellànic en color i acabat a triar 
per la DF. Es col·locarà amorterat sobre una capa continua de morter d'agarre. 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció dels acabats han estat els criteris de confort i 
durabilitat, així com les condicions de seguretat d'utilització referent als sòls en el bar i zones humides, 
determinades pel document bàsic DB EL SUA-1 seguretat enfront del risc de caigudes. 
 
ACABATS-PARETS 
Els acabats de les parets de les zones seques es realitzarà amb dues mans de pintura plàstica. A les zones 
humides l'acabat de les parets es realitzarà amb un enrajolat de gres de sòl a sostre amb un especejament a definir 
per la DF. 
 
ACABATS-SOSTRES 
A l’edifici de vestuaris es realitzarà un fals sostre de plaques de guix laminat, penjades d'una estructura de xapa 
plegada d'acer galvanitzat, del mateix sistema que la placa de guix. A les zones humides es col·locarà una placa de 
guix laminat hidròfuga. Tots els falsos sostres s'acabaran amb dues mans de pintura plàstica. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
ESCOMESA 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 
x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 
x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, 
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport 
 
 
 
 

MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
QUADRES I EQUIPS 
 
Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada 15/10 
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, 
plaques de suports i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats 
en l'esquema unifilar corresponent. 
 
Acabat en pintura epoxi-poliester. IP-31. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.  
Aparamenta i estructura del quadre de la marca Merlin Guerin, tipus Prisma Sistema G  
Mides: 1830x2385x205mm (alt, ample, fons).  
Ref: QUADRE GENERAL 
 
Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 50,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 
10+2x10 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la 
visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de 
preinserció i armari metàl.lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment 
Partida alçada d'abonament íntegre en concepte del desmuntatge de la línia d'entrada al quadre general de baixa 
tensió existent i modificació del mateix per a adaptar-lo al nou esquema unifilar de projecte com a quadre secundari.  
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 
5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 
5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 
5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 
5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 
5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 
4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 
1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i 
comandament, de 24G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata 
 
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment 
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Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment 
 
Caixa combinada IP 44 per a una presa de corrent doble 2P+T, 250 V i una presa trifàsica 3P+N+T/16A, 380 V, 
amb protecció magnetotèrmica 16A/4P i diferencial 40/4/30 mA, incorporades, muntada superficialment 
 
Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a portecció i maniobra de l'encesa dels passos, escala i vestíbuls 
comuns del centre (segons línies de maniobra indicades als esquemes unifilars) amb transformador de tensió de 
separació de circuits, interruptor magnetotèrmic bipolar de 10A, amb senyalitzacions de circuits i regletes de 
connexió, instal·lat (Planta primera recepció) 
 
Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a portecció i maniobra de l'encesa dels passos, escala i vestíbusl 
comuns del centre (segons línies de maniobra indicades als esquemes unifilars) amb transformador de tensió de 
separació de circuits, interruptor magnetotèrmic bipolar de 10A, amb senyalitzacions de circuits i regletes de 
connexió, instal·lat (Gimnàs) 
 
Caixes de mecanismes, per a 4 endolls normalitzats, una presa simple de veu/dades i una tapa cega, tipus Cima 
Box, muntada superficialment, incloent dos endolls de color vermell i dos blancs i una presa simple de veu/dades 
RJ45 femella. Totalment muntada i instal·lada. 
 
Caixes de mecanismes, per a 4 endolls normalitzats, una presa doble de veu/dades i una tapa cega, tipus Cima 
Box, muntada superficialment, incloent quatre endolls de color vermell i una presa doble de veu/dades RJ45 femella 
i una tapa cega. Totalment muntada i instal·lada 
 
Subministrament i col·locació de caixa de mecanismes, per a 2 endolls normalitzats i una presa simple de 
veu/dades, tipus Cima Box, muntada encastada, incloent dos endolls de color blanc i una presa de veu/dades. 
Totalment instal·lada i en funcionament. 
 
Subministrament i col·locació de caixa de mecanismes, per a 1 endoll normalitzat, una presa simple de veu/dades i 
una presa VGA SUB-D 15 pins, tipus Cima Box, muntada superficialment, incloent l'endoll de color vermell, una 
presa de veu/dades i un connector SUB-D 15pins mascle. Totalment instal·lada i en funcionament. 
 
Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de 
denominació 07HZ1-K de 2,5mm2 de secció i sota tub de PVC rígid, fins a connexió a aparell 
 
Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb 
conductor de coure de denominació 07HZ1-K de 2,5mm2 de secció i sota tub rígid de PVC 
 
Punt de connexió d'aparell (eixugamans/termo) des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb 
conductor de coure de denominació 07HZ1-K de 4mm2 de secció i sota tub flexible corrugat. 
 
Punt de connexió d'aparell (caixa ventilació/fan-coil/climatitzador) des de caixa de derivació de la linia principal, 
realitzada amb conductor de coure de denominació RV-K 0,6/1 de 4mm2 de secció i sota tub rígid de PVC 
 
Punt de connexió d'aparell elèctric des de caixa de derivació de la linia principal fins a caixa amb regleta, realitzada 
amb conductor de coure de denominació 07HZ1-K de 4mm2 de secció i sota tub de PVC rígid 
 
Punt de connexió d'aparell elèctric des de caixa de derivació de la linia principal fins a punt de connexió, deixant 
1,5m de cable sobresortint, realitzada amb conductor de coure de denominació 07HZ1-K de 4mm2 de secció i sota 
tub de PVC rígid 
 
Interruptor de 10 A, preu alt i muntat superficialment 
 
Interruptor de 16 A, preu alt, estanc, muntat superficialment  
 
Commutador de 10 A, preu alt i muntat superficialment 
 
Polsador de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa de superfície, preu alt, totalment 
instal·lat. 

Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, preu alt, muntat superficialment 
 
Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment 
 
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada 
superficialment 
 
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, 
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment 
 
Torreta de PVC per a la canalització de 3m de línies elèctriques i línies de dades des de sostre fins a taula de 
treball amb separació dielèctrica i lliure d'alògens. La seva capacitat serà de dues línies monofàsiques elèctriques 
amb cablejat de 3x2,5mm2 i 8 cables Cat.6 U/FTP. Fixada a sostre i a taula incloent elements de connexió, tapes i 
derivacions. Totalment instal·lada. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
ENLLUMENAT 
 
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de 
fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 
W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
XARXA DE TERRES 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 
mm de diàmetre, clavada a terra 
 
Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada 
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat 
superficialment 
 
Caixa de seccionament de terres 
 
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 
 
Via de xispes encapsulat plàstic per a la equipotencialització de masses metàl·liques i de posada a terra. 
Soldadura aluminotèrmica en 'T' formada per cartutx fundent, p.p de motlle i accessoris de muntatge 
 
Xarxa equipotencial en lavabos/nuclis humits format per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció, tub de PVC 
flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge. 
 
Posada a terra elements metàl·lics sales tècniques incloent bancades, ferratges i tots els elements metàl·lics format 
per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció, tub de PVC flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge. 
 
Electrode simple o multiple per a posada a terra que garanteixi una resistencia inferior a 10 ohms, format per un 
electrode de grafit rigid instal·lat en l'interior de perico de fabrica de 40x40 cm, amb tapt registrable, amb activador - 
conductor, motlle de xapa de ferro i sac de coto, inclus perforacions i mescla de terres aixi com registre de control 
amb desconnectador i barra equipotencial amb unio a l'electrode mitjançant conductor de coure descobert de 50 
mm² de seccio amb proteccio mecanica. completament instal·lat. 
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MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ACS I AFS 
 
Es farà una instal·lació d’AFS i ACS en polietilè reticulat, amb els diàmetres i disposicions segons CTE DB HS4: 
Suministro de agua. La producció d’ACS es farà amb un sistema d’aerotèrmia, en compliment amb el Decret 
d’Ecoeficiència i CTE DB HE. 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
EVAQUACIÓ D’AIGÜES 
 
Es projecta una instal·lació d’evacuació d’aigües separativa, feta en PVC, amb els diàmetres i disposicions segons 
CTE DB HS5: Evacuación de aguas. La xarxa general anirà soterrada fins al punt d’escomesa. 
 
MC 6 EQUIPAMENT 
EQUIPAMENT ESPORTIU 
El material esportiu consistirà en la col·locació de les cistelles i elements auxiliars que pertoquin. Tots els materials i 
ancoratges hauran de complir amb la normativa UNE-EN d’aplicació, per la qual cosa caldrà l’acreditació del 
certificat d’un laboratori d’assaig aportat pel subministrador. 
 
EQUIPAMENT BANYS/VESTUARIS 
L’equipament dels vestuaris comporten els inodors de tanc baix, rentamans, dutxes, així com tots els accessoris 
necessaris (miralls, papereres, saboneres,....) 
 
MC 7 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 
Al present projecte no hi ha urbanització dels espais exteriors. 
 
MC 8 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS 
Al present projecte no hi ha construccions i instal·lacions temporals. 
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ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 
ME 1.- ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
 
Dades generals de  l’obra. 
 
El projecte comprèn la implantació de dues pistes de bàsquet, construcció de coberta i edifici de vestuaris no 
permanents al Passeig de Torres i Bages 170-172, al districte de Sant Andreu. 
 
Cal realitzar una fonamentació per aquesta nova coberta tèxtil i totalment prefabricada, així com la fonamentació 
per l’edifici de vestuaris.  
 
L’estudi es complementa amb la documentació gràfica de l’estudi de seguretat. 
 
ME 1.1. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
Es delimitaran les parts o zones de l’obra en relació amb les fases d’execució previstes: 

-  Zones d’aplec de materials recepcionats a l’obra. 

- Zones per l’emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es recol·loquen 
al terreny o es porten a un altre lloc. 

-  Zones per a la ubicació dels contenidors per a  la recollida de residus d’obra reutilització i transport en 
coordinació amb l’estudi de gestió de residus. 

-  Mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars  (grua, bastides, tanques, casetes) i provisionals d’obra, 
en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut . 

-  Abans de realitzar qualsevol excavació, es tallarà el subministrament elèctric del enllumenat existent (i que 
cal desmuntar). 

 
ME 1.2 MESURES PER LIMITAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A TERCERS I A L’ENTORN 
 
Per aconseguir que les afectacions tant interiors a l’edifici o al solar com a tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin 
les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. Es realitzaran les següents accions: 

- Es realitzarà un tancament de l’obra amb tanca d’alçària de 2 m. Durant l’execució de l’obra es realitzaran 
revisions per comprovar el seu estat. 

- Els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes serà compatible amb el desenvolupament 
dels treballs i amb la seguretat dels usuaris. Si s’ha de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà 
per a cadascuna de les fases d’execució de l’obra. 
 
ME 1.3  MESURES MEDIAMBIENTALS ADOPTADES PER A L’EXECUCIÓ  
 
Per garantir les mesures mediambientals durant l’execució de l’obra es realitzaran les següents accions:  

- Hi haurà una zona habilitada en l’obra per realitzar una correcta gestió de la utilització dels contenidors segons els 
tipus de residus. 

- Minimització dels residus d’enderrocs: reutilització 

- Fer un seguiment dels moviments de terres. 

- Avaluació del consum d’aigua i d’energia per les diferents unitats d’obra per tal de minimitzar el seu consum. 

- S’evitarà la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, garantint el drenatge en tot el solar. 

- S’evitarà alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gas-oils, neteja de canaletes dels 
camions de formigó i altres residus d’obra. 

- Preveure que es pugui fer una correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la impermeabilització de fosses 

sèptiques, si s’escau. 

- Disminuir la pols, vibracions, sorolls, etc. generats per l’obra per evitar l’afectació a l’atmosfera i a la població. 

- Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra. 

- Tenir cura de mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment de transports. 
 
ME 2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de les obres establert per a l’execució de les obres és de 4 mesos, com a màxim. 
 
ME 3 PLA DE TREBALLS 
 
- S’ha elaborat un Pla de treballs per fases de l’execució de l’obra amb el calendari previst i amb representació 
gràfica, indicatiu de l’execució de les obres considerades en el projecte, que pugui servir de base al Pla que ha de 
presentar el contractista. 
- Aquest Pla resulta de la resolució d’una xarxa de precedències a partir de la definició d’unes activitats i una 
durada d’acord amb uns rendiments previstos, dels lligams entre elles i d’un calendari laboral estimat. Es defineix 
també la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del Pla de treballs. 
 
- Memòria 
Les fases d’execució de l’obra es descriuen al pla de treballs i s’indiquen les relacions entre tasques. 
El camí crític de l’obra està marcat per les següents tasques: 

- Treballs previs 
- Enderrocs 
- Fonamentació i contenció de terres 
- (Inici) Estructura i envolupant 
- Compartimentació 
- Equipament 
- Pavimentació 
- Tanques 

 
Els punts crítics del pla de treball són els següents: 
 
2. Pot haver un solapament entre els treballs de pavimentació i els de muntatge de la coberta. 
 
Es complementa amb la documentació gràfica de l’estudi de seguretat. 
 
- Documents escrits i gràfics: 
Documents escrits: 
- Resultat de l’anàlisi i de lligams. 
- Resum mensual de certificacions. 
Documents gràfics: 
- Diagrama de barres. 
- Fulls de previsió de certificacions. 
- Histograma de previsió de certificacions (acumulat i mensual) 
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Nombre de tarea

1 IMPLANTACIÓ PISTES ESPORTIVES 
PASSEIG TORRES I BAGES 170‐172

2 ACTUACIONS PRÈVIES

3 ENDERROCS I DESMUNTATGES

4 ENDERROCS EDIFICIS EXISTENTS

5 ENDERROCS TANQUES I PISTA ESPORT

6 EDIFICI VESTUARIS

7 MOVIMENTS DE TERRES

8 FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ

9 XARXA HORITZONTAL SANEJAMENT

10 ESTRUCTURA

11 ENVOLUPANT‐FAÇANES

12 ENVOLUPANT‐COBERTA

13 COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 
INTERIORS

14 INSTAL∙LACIO DE FONTANERIA

15 INSTAL∙LACIÓ D'ELECTRICITAT

16 INSTAL∙LACIO DE CLIMATITZACIÓ

17 INSTAL∙LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS

18 EQUIPAMENT

19 COBERTA TÈXTIL

20 MOVIMENTS DE TERRES

21 FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ

22 XARXA HORITZONTAL SANEJAMENT

23 MUNTATGE COBERTA TÈXTIL

24 INSTAL∙LACIÓ D'IL∙LUMINACIÓ I 
ELECTRICITAT

25 MARCATGE PISTES I EQUIPAMENT

26 URBANITZACIÓ

27 PAVIMENTACIÓ

28 TANQUES
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Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas
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Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

COBRICIÓ PISTES ESPORTIVES I EDIFICI VESTUARIS PASSEIG TORRES I BAGES 170‐172
PLA DE TREBALLS PREVISTOS

Página 1

Proyecto: plan de trabajo.mpp
Fecha: jue 11/05/17
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CN  NORMATIVA APLICABLE 
 
CN1 RELACIÓ DE NORMATIVA APLICADA 
 

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) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

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) 
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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 
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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) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

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   
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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 
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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‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

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. 
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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) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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PC.- PLEC DE CONDICIONS 

PC.1.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres 
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
 
PC.2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES 
 
1.- DEFINICIÓ, ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de 
l'Edificació (L.O.E.).  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin 
d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de 
l'edificació", considerant-se:  
1.1.- El Promotor 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol.  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions 
públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.  
1.2.- El Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte.  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest.  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el 
previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.  
1.3.- El Constructor o Contractista 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS 
VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL 
DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.  
1.4.- El Director d'Obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 
adequació per fi proposat.  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.  
1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de 
l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a 
sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 

complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de 
manera solvent l'execució de les mateixes.  
1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb 
el projecte i la normativa aplicable.  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica, 
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra 
d'edificació.  
1.7.- Els subministradors de productes 
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors 
de productes de construcció.  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en 
procés d'execució.  
 
2.- AGENTS QUE INTERVENEN EN L'OBRA SEGONS LLEI 38/1999 (L.O.E.) 
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.  
 
3.- AGENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS RD 1627/1997 
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.  
 
4.- AGENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS RD 105/2008 
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició.  
 
5.- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció 
d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en 
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.  
 
6.- VISITES FACULTATIVES 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 
Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, 
podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic 
a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de 
construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui 
desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú.  
 
7.- OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.  
 
7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin 
imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.  
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Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte 
del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels 
requisits bàsics estipulats per als edificis.  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu 
entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, 
en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant 
per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o 
que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en 
règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el R.D. 1627/97, de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció.  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les 
obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 
completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera 
detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
Administracions competents.  
7.2.- El Projectista 
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -
projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies 
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional.  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, 
reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements 
necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses 
dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap 
manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici 
de les obres o instal·lacions corresponents.  
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del 
procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits 
per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot 
ser distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el 
Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat 
intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 
plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic.  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol 
tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.  
7.3.- El Constructor o Contractista 
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a 
actuar com constructor.  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, 
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.  

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 
prevists en l'estudi o estudi bàsic.  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i 
Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels 
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.  
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al 
Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de 
l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el 
projecte.  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris 
no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, 
ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 
subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i 
que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 
agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos.  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per 
a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb 
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer 
sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus 
treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de 
totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra 
els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la 
informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.  
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar 
les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de 
mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.  
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat 
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.  
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada.  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en 
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les 
obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 
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10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat 
de l'edifici).  
7.4.- El Director d'Obra 
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica 
als agents que intervenen en el procés constructiu.  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al Promotor.  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat 
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments 
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements 
principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin 
substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de 
buits, així com la modificació dels materials previstos.  
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i 
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta 
interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 
s'estimés oportú.  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les 
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la 
supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva 
liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius.  
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al 
contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris 
hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o 
instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la 
veracitat i exactitud dels documents presentats.  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i 
Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i 
el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges 
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de 
Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu 
contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.  
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de 
les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra 
en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de 
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les 
autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.  
7.5.- El Director de l'Execució de l'Obra 
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent 
a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació  
La direcció immediata de l'Obra.  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i 
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les 
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels 
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que 
fossin necessaris.  

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així 
com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a 
l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada 
amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels 
oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos.  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta 
comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, 
diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó 
vigent i d'aplicació.  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als 
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i 
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre 
ells, tant en horitzontal com en vertical.  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, 
en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris 
i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització 
de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la 
correcta execució material de les obres.  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment 
executat a l'ordenat prèviament.  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes 
parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 
Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de 
necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la 
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions 
necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de 
cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.  
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos.  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, 
en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als 
elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a 
les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució 
de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es 
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques.  
7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 
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Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 
director de l'execució de les obres.  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs 
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria.  
7.7.- Els subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, 
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica 
aplicable.  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties 
de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.  
7.8.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti.  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.  
 
 
8.- DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: LLIBRE DE L'EDIFICI 
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra 
per a la formalització dels corresponents tràmits administratius.  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 
seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada 
als usuaris finals de l'edifici.  
8.1.- Els propietaris i els usuaris 
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així 
com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti.  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de 
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.  
 
 
PC.3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 
 
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració 
Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
 
PC.4.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
La comprovació del compliment de les exigències bàsiques en matèria de control, establertes en el Codi Tècnic 
de l'Edificació, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat de l'edifici, es regula mitjançant la 
determinació d'una sèrie de controls: control de la recepció en obra, control de l'execució d'obra i control de l'obra 
acabada.  
A l'apartat de Prescripcions sobre els materials s'indiquen: les característiques tècniques que han de reunir els 
productes, equips i sistemes, les seves condicions de subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge 
i manipulació, garanties de qualitat i el control de recepció que s'ha de realitzar, incloent el mostreig del producte, 
els assaigs a realitzar, i els criteris d'acceptació i rebuig, (control de la recepció en obra dels productes).  
Igualment a l'apartat de Prescripcions pel que fa a l'Execució per unitat d'obra s'indiquen: els assaigs i proves, 
garanties de qualitat i criteris d'acceptació i rebuig, (control de l'execució d'obra).  

Finalment, a l'apartat de Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat s'indiquen: les verificacions i proves de 
servei per comprovar les prescripcions finals de l'edifici, (control de l'obra acabada).  
Atenent a l'establert a l'Art. 12 de la LOE li competeix al constructor l'obligació d'executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte i a la legislació aplicable, a fi d'assolir la qualitat exigida, acreditant aquesta qualitat 
mitjançant l'aportació de certificats, resultats de proves de servei o altres documents, quan així ho demani el 
projecte o la normativa.  
Precisament en aquests apartats del plec, s'assenyalen aquells certificats, resultats de proves de servei o altres 
documents, que ha d'aportar el constructor, i el cost dels quals corre pel seu compte, sense que sigui per això 
necessari pressupostar-ho de manera diferenciada i específica, en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs del 
pressupost d'execució material del projecte.  
En aquest capítol de Control de Qualitat i Assaigs, s'indica un pressupost estimat per a l'execució d'aquells altres 
assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, 
degudament homologats i acreditats, diferents i independents del constructor, i sense perjudici del que es recull 
en el preceptiu Estudi de la Programació del Control de Qualitat, redactat i supervisat pel Director d'Execució de 
l'Obra.  
 
 
PC.5.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 
 
1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en obra 
dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en 
el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en 
els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents 
normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del 
Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de 
Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:  

 El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1. 
 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2. 
 El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les 
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se 
sol·liciti l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 
qualitat de l'obra. 
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials 
que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades 
necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense 
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara 
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, 
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això 
ocasionés seran a càrrec del Contractista. 
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del 
Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb 
caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits 
esencials:  

 Resistència mecànica i estabilitat. 
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 Seguretat en cas d'incèndi. 
 Higiene, salut i medi ambient. 
 Seguretat d'utilizació. 
 Protecció contra el soroll. 
 Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica:  
 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los 

requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel 
Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

 Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que 
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel 
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Real 
Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construcció 
89/106/CEE. 
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:  

 En el producte propiament dit. 
 En una etiqueta adherida al mateix. 
 En el seu envàs o embalatge. 
 En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes armonitzades i Guíes DITE per 
cada familia de productes, entre les que s'inclouen:  

 el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
 el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
 la direcció del fabricant 
 el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
 les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
 el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
 el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes 

elles 
 la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
 informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 
determinada" (PND). 
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc 

de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que 
posseïen acabades de pastar.  

 
 Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de 
pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.  

 

 Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es 
netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no 
haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin 
afectar a l'homogeneïtat del formigó.  

 
 El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense 

agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.  

2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o 
per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:  

 Abans del subministrament:  
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament.  
 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  
 Durant el subministrament:  

 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 
instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà 
en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, 
com a mínim, les següents dades:  

 Nom de la central de fabricació de formigó.  
 Nombre de sèrie del full de subministrament.  
 Data d'entrega.  
 Nom del peticionari i del responsable de la recepció.  
 Especificació del formigó.  

 En cas que el formigó es designi per propietats:  
 Designació.  
 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de 

formigó, amb una tolerància de ±15 kg.  
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de 

±0,02.  
 En cas que el formigó es designi per dosificació:  

 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.  
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de 

±0,02.  
 Tipus d'ambient.  

 Tipus, classe i marca del ciment.  
 Consistència.  
 Grandària màxima de l'àrid.  
 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que 

no conté.  
 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si 

l'hagués i, en cas contrari, indicació expressa que no conté.  
 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).  
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de 

formigó fresc.  
 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que 

procedeixi a la descàrrega.  
 Hora límit d'ús per al formigó.  

 Després del subministrament:  
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient.  
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 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 

contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació 
de la barreja.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha 

de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del 
formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la 
qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment.  

 
 Formigonat en temps fred:  

 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5°C.  

 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals 
sigui inferior a zero graus centígrads.  

 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit 
hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.  

 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les 
mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es 
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents 
apreciables de les característiques resistents del material.  

 
 Formigonat en temps calorós:  

 Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, 
tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.  

 
 
ACERS CORRUGATS 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o 
per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:  

 Abans del subministrament:  
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament.  
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que 

garanteixin el compliment de les següents característiques:  
 Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.  
 Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.  

 Aptitud al doblegat simple.  
 Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de 

complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa.  
 Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un 
certificat d'homologació d'adherència, en el qual constarà, almenys:  

 Marca comercial de l'acer.  
 Forma de subministrament: barra o rotllo.  
 Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques 

dels ressalts.  
 Composició química.  

 En la documentació, a més, constarà:  
 El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, 

declaració d'estar acreditat per a l'assaig referit.  
 Data d'emissió del certificat.  

 Durant el subministrament:  
 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.  
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant.  
 La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer 

mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres 
corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant.  

 En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi 
d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se 
explícitament en la corresponent fulla de subministrament.  

 En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, 
es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà 
d'indicar-los.  

 Després del subministrament:  
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient.  
 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  

 Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una 
còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se 
subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys 
constarà la següent informació:  

 Identificació de l'entitat certificadora.  
 Logotip del distintiu de qualitat.  
 Identificació del fabricant.  
 Abast del certificat.  
 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).  
 Nombre de certificat.  
 Data d'expedició del certificat.  

 Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia 
del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si 
escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.  

 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats 
de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.  
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 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament 
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària 
traçabilidat.  

 
 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 

s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial 
de la mostra.  

 
 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 

en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència.  

 
 L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que 

permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:  
 Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.  
 Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.  
 Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment.  
 
 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic.  
 
 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 

despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.  
 
 
MALLES ELECTROSOLDADES 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o 
per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:  

 Abans del subministrament:  
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament.  

 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del 
fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti totes les 
característiques contemplades en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

 Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.  
 Durant el subministrament:  

 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.  
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant.  
 Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer 

emprats en la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de 
corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de 
dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país 
d'origen i el fabricant.  

 Després del subministrament:  
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder 

de representació suficient.  
 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  

 Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una 
còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se 
subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys 
constarà la següent informació:  

 Identificació de l'entitat certificadora.  
 Logotip del distintiu de qualitat.  
 Identificació del fabricant.  
 Abast del certificat.  
 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).  
 Nombre de certificat.  
 Data d'expedició del certificat.  

 Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia 
del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural 
(EHE-08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si 
escau, quines comprovacions han d'efectuar-se.  

 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

 En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats 
de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les 
dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.  

 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades 
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària traçabilidat.  

 
 Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 

s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial 
de la mostra.  
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 En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 
en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment.  
 
 Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic.  
 
 Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 

despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.  
 
 
ACERS EN PERFILS LAMINATS 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions 

permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles 
danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los).  

 
 Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per 

sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els 
components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.  

 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Per als productes plans:  
 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, 

S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.  
 Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:  

 Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).  
 El tipus de document de la inspecció.  

 Per als productes llargs:  
 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, 

S275 i S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.  
 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que 

poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a 
assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents 
a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los 
una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.  

 

 El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan 
es disposi d'aquestes.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.  
 
 
MORTERS FETS EN OBRA 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:  

 En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.  
 O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva 

perfecta conservació.  
 
 La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 

garanteixin la seva perfecta conservació.  
 
 L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al 
pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el 
qual tots els components s'han addicionat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció 

d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves 
característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en 
sitges.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel i 

el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació 
d'aigua.  

 
 En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures 

oportunes de protecció.  
 
 El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a 

aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre 
una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.  
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 El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li 
podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi 
emprat es rebutjarà.  

 
 
CIMENT 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 El ciment es subministra a granel o envasat.  
 
 El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, 

seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu 
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.  

 
 El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega 

i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.  
 
 El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva 

manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a 
mà, no excedeixi de 40°C.  

 
 Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 

anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un 
albarà que inclourà, almenys, les següents dades:  

 1. Nombre de referència de la comanda.  
 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.  
 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.  
 4. Designació normalitzada del ciment subministrat.  
 5. Quantitat que es subministra.  
 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.  
 7. Data de subministrament.  
 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació 

amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i 
tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de 
transport, sense risc d'alteració del ciment.  

 
 En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals 

coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les 

ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el 
seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.  

 
 Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats 

per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.  
 
 Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser 

molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos 
mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període 
d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. 
Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de 
principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les 
altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que 
hagin pogut formar-se.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les 

condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.  
 
 Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els 

morters especials i els monocapa.  
 
 El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els 

contenen, entre les quals cap destacar:  
 Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.  
 Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.  
 Les classes d'exposició ambiental.  

 
 Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de 

resistència a sulfats.  
 
 Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a emprar 

en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.  
 
 En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els 

ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.  
 
 Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.  
 
 Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i 

compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.  
 
 
 
 
MAONS CERÀMICS PER REVESTIR 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.  
 
 Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.  
 
 La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de 

l'estructura.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
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 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.  
 
 Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., 

provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.  
 
 Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que 

alterin el seu aspecte.  
 
 S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.  
 
 El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 

curosa, evitant frecs entre les peces.  
 
 Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua 

sobre el disc.  
 
 Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans de 

la seva posta en obra.  
 
 Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï de 

color de maó.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.  
 
 
 
 
 
 
RAJOLES CERÀMIQUES 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les rajoles s'han de subministrar empaquetades en caixes, de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Col·locació en capa gruixuda: És el sistema tradicional, pel que es col·loca la ceràmica directament sobre el 

suport. No es recomana la col·locació de rejoles ceràmiques de format superior a 35x35 cm, o superfície 
equivalent, mitjançant aquest sistema.  

 
 Col·locació en capa fina: Es un sistema més recent que la capa gruixuda, pel que es col·loca la ceràmica 

sobre una capa prèvia de regulariztació del suport, ja siguin enfoscats en les parets o bases de morter en els 
sòls.  

 
 
ADHESIUS PER A RAJOLES CERÀMIQUES 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.  
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions 

climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable 
d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de 
treball i seleccionar l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos.  

 
 Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial 

antiadherent.  
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 Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades.  
 
 
MATERIAL DE BEURADA PER A RAJOLES CERÀMIQUES 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del 
producte, com a mínim amb la següent informació:  

 Nom el producte.  
 Marca del fabricant i lloc d'origen.  
 Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.  
 Nombre de la norma i data de publicació.  
 Identificació normalitzada del producte.  
 Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, 

temps fins la neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).  
 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.  
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació 

(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és 
responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del 
lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.  

 
 En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.  
 
VORERES DE FORMIGÓ 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i havent 

transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  

 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes.  
 
 
PECES DE PEDRA ARTIFICIAL 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les peces s'han de subministrar sobre palets de fusta, retractilats amb funda de plàstic. Els palets es poden 

fleixar.  
 
 En cas de ser subministrades en caixes de cartró, s'haurien de preservar de la humitat.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie, evitant el contacte directe 

amb el terra.  
 
 El paviment sobre el qual es realitzi la càrrega, descàrrega i estiba haurà d'estar en perfectes condicions i 

suportar una càrrega no inferior a 2500 kg/m².  
 
 No s'apilaran palets a més de tres alçàries. Els palets especials en cap cas són apilables.  
 
 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets paletitzats.  
 
 Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les plaques per on 

passi la cinta de subjecció.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  
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 Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el 
plàstic i les plaques, on figuri tota la informació referent a dimensions, tipus i característiques del 
producte.  

 Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta:  
 Dades de fabricació: any, mes, dia i hora.  
 Tipus de placa.  
 Norma de control.  

 En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació.  
 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
 Inspeccions:  

 Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles 
anomalíes en la qualitat del producte.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més de 

40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
 El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets.  
 
 Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant un 

espai prudencial entre pila i pila. S'haurà de col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais suficients 
per a evitar el frec entre elles.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades.  
 
 Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara adequada i 

efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva col·locació, sense forzar-les mai per a que encaixin al seu lloc.  
 
 Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació.  
 
 Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera els 

recorreguts o braçals verticals.  
PERFILS METÀL·LICS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la càrrega, 

així com la adequada sujecció del material. Per a això es recomana:  
 Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús.  
 Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el 

seu manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats amb 
fleixos de plàstic.  

 Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos 
metàl·lics. El fleix metàl·lic portarà cantoneres protectores en la part superior per a evitar deteriorar els 
perfils i en la part inferior es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se manejament, que actuen a 
mode de palet.  

 La perfileria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a mínim de 2 a 
3 fleixos metàl·lics per a garantitzar una major subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui 

remuntada. La sbujecció del material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva 
rectitud.  

 No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a màxim depenent del 
tipus de producte.  

 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació:  
 El nom de l'empresa.  
 Norma que ha de complir.  
 Dimensions i tipus del material.  
 Data i hora de fabricació.  

 A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que 
acompanyen al producte.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
 Inspeccions:  

 Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles 
anomalies en el producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte blanquinós, degut a haver estat 
molt temps exposat a la pluja, humida o gelades, s'han de dirigir al distribuïdor.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el seu 

deteriorament degut als cops.  
 
 Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que s'oxidin per l'aigua. 

Malgrat això, s'haurà de protegir si han d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades, humitat o 
temperatures molt altes.  

 
 El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una altura de uns 3 m, 

depenent del tipus de material.  
 Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la manipulació es realitza amb 

maquinària, ja que pot deteriorar-se el producte.  
 
 Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria 

metàl·lica. El seu tall es molt afilat i pot provocar accidents si no es prenen les precaucions adequades.  
 
 Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt 

lleuger.  
 
 
PASTES PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg, paletitzats a 

raó de 1000 kg per palet retractilat.  
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 Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de entre 7 i 20 kg, 
paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat.  

 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que 
acompanyen al producte.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la 

humitat, del sol directe i de les gelades.  
 
 Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb 

possibles residus líquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de paper presenten microperforacions 
que permeten la aireació del producte. Expossar aquest producte al contacte amb líquids o a alts nivells 
d'humetat ambient pot provocar la compactació parcial del producte.  

 
 Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La resina 

termoplàstica que contenen aquest material reacciona sota condicions de pressió i temperatura, generant un 
reblaniment del material.  

 
 Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja que 

no contenen resina termoplàstica.  
 
 Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no es 

en estanteries, ja que els envasos de plàstic poden petir deformacions sota altes temperatures o pressió de 
càrrega.  

 
 Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió 

constant que peteix aquest material si es apilat en varies alçades.  
 
 S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar 

irritacions en el ulls i vies respiratòries i sequedat a la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres 
protectores.  

 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat, bruticia, 

pols, grassa o olis. Les superfícies imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats superiores a 15 
mm.  

 
 
AÏLLANTS CONFORMATS EN PLAQUES RÍGIDES 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.  

 
 Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.  
 
 En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin 

per la caixa del transport.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.  
 
 S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.  
 
 Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació 

tècnica.  
 
 
AÏLLANTS DE LLANA MINERAL 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics.  
 
 Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.  
 
 En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin 

per la caixa del transport.  
 
 Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  
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 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en cas que 

estigui prevista la seva aplicació.  
 
 Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.  
 
 Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes.  
 
 Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants.  
 
 En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que aquesta 

produeix irritació de gola i d'ulls.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions climatològiques 

siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada, o quan bufi vent fort.  

 
 Els productes s'han de col·locar sempre secs.  
 
 
FINESTRES I BALCONERES 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per a que arribin a 

l'obra en les condicions exigides i amb el quadrejat previst.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.  
 
 No han d'estar en contacte amb el terra.  
 
 
PORTES DE FUSTA 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Les portes s'han de subministrar protegidas, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 

2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:  
 Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.  
 Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.  
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
 Inspeccions:  

 En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:  
 La escairada i planitat de les portes.  
 Verificació de les dimensions.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzement se realitzarà conservannt la protecció de la fusteria fins el revestiment de la fàbrica i la 

col·locació, en el seu cas, del cristallament.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 La fàbrica que rebi la fusteria de la porta estarà acabada, a falta de revestiments. El càrcol estarà col·locat i 

aplomat.  
 
 Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conservi la seva protecció. Es repasarà l'ajust de 

ferramentes i l'anivellament de fulles.  
 
 
 
 
 
VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur.  
 
 Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el transport.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  
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3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i sol directe i 

d'accions químiques com impressions produïdes per la humitat.  
 
 S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% respecte a la vertical.  
 
 S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant posar sempre 

entre cada vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una aresta amb una 
cara del vidre pot provocar ratlles en la superfície. També cal procurar que tots els vidres tinguin la mateixa 
inclinació, perquè donin suport de forma regular i no hi hagi càrregues puntuals.  

 
 És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser ventilada.  
 
 La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos.  
 
4.- RECOMENACIONS PER A EL SEU ÚS EN OBRA 
 
 Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, així com les etiquetes 

identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo l'escalfament podria ocasionar trencaments tèrmics.  
 
 
CANALONS I BAIXANTS DE PVC-U 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades 

per a ells.  
 
 Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb 

arestes vives, cadenes, etc.  
 
 Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els 

tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.  
 
 S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del 

camió.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Els canalons, tubs i accessoris han d'estar marcats almenys una vegada per element amb:  
 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.  
 La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 

xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una).  

 Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de 
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i 
posada en obra.  

 El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre 
l'aptitud a l'ús de l'element.  

 Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm, 
sempre que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.  

 Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de 
l'element.  

 La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.  
 Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.  
 
 
TUBS DE POLIETILÈ 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades 

per a ells.  
 
 Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb 

arestes vives, cadenes, etc.  
 
 Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els 

tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.  
 
 S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del 

camió.  
 
 Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o 

damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.  
 
 Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició 

horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en 
aquesta posició.  

 
 Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada 
per tub o accessori, amb:  

 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.  
 La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 

xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més 
d'una).  

 Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o 
accessori de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, instal·lació i posta en obra.  

 El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre 
l'aptitud a l'ús de l'element.  

 Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de 
l'element.  

 La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.  
 Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.  
 Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o 

autoregulat, per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin 
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codis de barres pel reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a 
l'accessori i protegir-se de deterioracions.  

 Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb 
la finalitat d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el 
nom del fabricant, el tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial 
d'emmagatzematge.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.  
 
 S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.  
 
 S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de 

fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.  
 
 Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin 

protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems 
amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.  

 
 Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o 

prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.  
 
 El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en 

espiral.  
 
 Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.  
 S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no 

es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les 
instruccions del fabricant.  

 
 El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.  
 
 
AIXETAM SANITÀRIA 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb:  
 Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1  

 El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra.  
 El nom o identificació del fabricant en la muntura.  
 Els codis de les classes de nivell acústic i del cabal (el marcat de cabal només és 

exigible si l'aixeta està dotada d'un regulador de doll intercanviable).  
 Pels mescladors termostàtics  

 El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra.  

 Les lletres LP (baixa pressió).  
 Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar:  

 Per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda.  
 Per a l'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta.  

 Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala graduada o 
símbols per a control de la temperatura.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
 Inspeccions:  

 El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a l'esquerra quan es 
mira a l'aixeta de cara. En cas de dispositius de control situats un damunt de l'altre, l'aigua calenta ha 
d'estar en la part superior.  

 En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:  
 La no existència de taques i vores esbrocades.  
 La falta de esmalt o altres defects en les superfécies llises.  
 El color i textura uniforme en tota la seva superfície.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.  
 
 
 
 
APARELLS SANITARIS CERÀMICS 
1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
 
 Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament.  
 
2.- RECEPCIÓ I CONTROL 
 
 Documentació dels subministraments:  

 Aquest material disposarà de les següents dades:  
 Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant.  
 Les instruccions per a la seva instal·lació.  

 
 Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:  
 
 Assajos:  

 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent.  

 
3.- CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 
 
 L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. Es col·locaran en posició 

vertical.  
 
 
PC.6.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 
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Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 
apartats: 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els 
diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura 
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà 
comprovat en obra.  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra 
haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent 
pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de l'Obra de 
tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions 
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.  
DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden 
servir de suport a la nova unitat d'obra.  
AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de 
la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents per 
part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert 
tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document 
d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses 
especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les 
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.  
FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat 
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els 
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells 
classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o 
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria 
la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent 
capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat 
d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat 
i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que 
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest renúncia 
a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el Director 
d'Execució de l'Obra consigni.  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per 
les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i 
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra.  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests 
conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com 
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així 
com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel 
procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars.  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en 
el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, 
llicències, taxes o similars.  
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les 
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de 
l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció facultativa 
per a resoldre qualsevol defecte d'execució.  
 
DEMOLICIÓ COMPLERTA D'EDIFICI. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició element a element des de la coberta fins a la fonamentació d'edifici de 900 m² de superfície total, aïllat, 
compost per 3 plantes sobre rasant amb una altura edificada de 9,5 m. L'edifici presenta una estructura de fàbrica 
i el seu estat de conservació es normal, a la vista dels estudis previs realitzats. Inclús neteja i retirada de runes a 
abocador autoritzat.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 

de Carreteras.  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es verificarà que en l'interior de l'edifici a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials 
combustibles, explosius o perillossos; i que s'ha procedit al seu desratizació o desinfecció en cas que fos 
necessari. Haurien d'haver-se conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies subministradores de 
les escomeses d'instal·lacions treballs de camp i assajos, fitació i apuntalaments de les edificacions confrontants 
o mitgeres, en cas que les hagués. S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut, tant en relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, 
vials, elements públics o edificis confrontants. Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la 
formació de pols durant els treballs de demolició de l'edifici i, si aquest està constituït per una estructura de fusta o 
per abundants materials combustibles, dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
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Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, conforme 
al Projecte d'Enderrocament.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició element a element de l'edifici, amb l'apuntalament provisional que sigui necessari. Fragmentació dels 
enderrocs en peces manejables. Neteja final del solar. Retirada d'enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia 
classificació dels mateixos. Transport de deixalles a una deixelleria autoritzada.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La superfície del solar quedarà neta, impedint-se l'acumulació d'aigua de pluja.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es conservaran els apuntalaments, fitacions o contencions realitzats per a la subjecció de les edificacions 
mitgeres, fins que s'efectuï la consolidació definitiva.  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb martell pneumàtic. Fins i 
tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General

de Carreteras.  
-  NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a 
l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran 
degudament apuntalats.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, conforme 
al Projecte d'Enderrocament.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta d'enderrocs.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva 
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat de 
la resta de l'estructura.  

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de 
Projecte.  
 
DEMOLICIÓ DE SOLERA O PAVIMENT DE FORMIGÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense 
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor.  
 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General 

de Carreteras.  
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.  
 
TRANSPORT DE RESIDUS INERTES AMB CONTENIDOR. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, 
per a l'organització del tràfic.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
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Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.  
 
CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB RESIDUS INERTS A GESTOR 
AUTORITZAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure 
servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.  
 
ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra 
vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària, retirada dels materials excavats i 
càrrega a camió, sense incloure transport a l'abocador autoritzat.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei 
o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels 
materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a camió.  

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de 
l'obra.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.  
 
TALAT D'ARBRE. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. Inclús extracció de soca i arrels amb posterior 
reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació, trossejat de branques, tronc i arrels, retirada de 
restes i deixalles, i càrrega a camió, sense incloure transport a abocador autoritzat.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei 
o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les 
arrels. Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. Retirada de restes i deixalles. Càrrega a 
camió.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La superfície del terreny quedarà neta.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
EXCAVACIÓ DE SOTERRANIS. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu 
perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a 
aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de rampa 
provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de paraments 
i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
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Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i 
geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell 
freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a efecte de la seva traballibilitat. Es disposaràn punts fixes de referència 
en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es refereixen totes les lectures de cotes de nivell i 
desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis 
mitgers i de les construccions pròximes que es puguin veure afectades pel buidat.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de 
l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, 
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, 
talussos i edificacions pròximes.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques 
romanen inamovibles.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.  
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra 
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús 
transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, 
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
-  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. Es disposarà de la informació topogràfica i 
geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori 
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o 
consistència del terreny. Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la 
excavació, als quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que 
poden veures afectades per les excavacions.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les 
corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les 
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. Notificarà al Director d'Execució de 
l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del 
terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a 
adoptar.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de 
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a ma, 
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques 
romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 
conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació 
del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al 
que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.  
 
REBLIMENTS DE RASES PER INSTAL·LACIONS. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia 
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat 
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació 
dels mateixos.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
AMBIENTALS. 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada 
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials 
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.  
 
REBLERT PER BASE DE PAVIMENT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb tot-u natural calcari; i compactació en tongades 
successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no 
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no 
inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de 
reblert i humectació dels mateixos.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a 
realitzar en obra.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.  
 
AMBIENTALS. 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 
uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.  

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per materials 
estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares 
interiors d'arquetes o altres elements d'unió.  
 
TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny 
dins la obra, considerant el temps d'espera per a la càrrega mecànica, anada, descàrrega i tornada. Sense 
incloure la càrrega en obra.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles per el seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, 
per a l'organització del tràfic.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Transport de terres dins de l'obra, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.  
UNITAT D'OBRA GTA010: TRANSPORT DE TERRES AMB CONTENIDOR. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, 
descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, 
per a l'organització del tràfic.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
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Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de residus.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.  
 
CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE CONTENIDOR AMB TERRES A GESTOR AUTORITZAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.  
 
COL·LECTOR SOTERRAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb arquetes (no incloses 
en aquest preu), amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub 
de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant 
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant 
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm 
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot líquid netejador i adhesiu, sense incloure l'excavació 
ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors 
d'arquetes.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que el traçat i les dimensions de les rases corresponen amb els de Projecte. El terreny de l'interior 
de la rasa, a més de lliure d'aigua, haurà d'estar net de residus, terres soltes o disgregades i vegetació.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Haurà de sotmetre l'aprovació del Director d'Execució de l'obra el procediment de descàrrega en obra i 
manipulació de col·lectors.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i 
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de 
capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. Execució del 
reblert envoltant. Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La xarxa romandrà tancada fins a la seva posta en servei, no presentarà problemes en la circulació i tindrà una 
evacuació ràpida.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes, incloent els trams ocupats per peces especials.  
 
SOLERA DE FORMIGÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a 
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la seva superfície; 
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de 
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i 
col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la 
sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors 
(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i 
serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents tinguts en 
compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades. El nivell freàtic no 
originarà sobre-empenta.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
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Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts 
de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la 
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla 
electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Serradura 
de juntes de retracció.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del paviment.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues 
previstes.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície 
ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.  
 
SABATA DE FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les 
armadures.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, 
i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat 
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, amb una quantia 
aproximada de 50 kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
-  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
-  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
-  NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una 
superfície neta.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament de fonaments. Curat del formigó.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense 
imperfeccions.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 
elements d'unió.  
 
BIGA ENTRE SABATES. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de les 
armadures.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de biga de lligat de formigó armats, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat 
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, amb una quantia 
aproximada de 60 kg/m³. Inclús p/p de separadors.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport horitzontal i una 
superfície neta.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
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Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i 
enrasament. Curat del formigó.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 
elements d'unió.  
 
PLACA D'ANCORATGE AMB PERNS CARGOLATS AMB VOLANDERES, ROSCA I CONTRAFEMELLA. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 250x250 mm i gruix 12 
mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud 
total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó 
del fonament. Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície suport, trepant central, anivellació, reblert de 
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa amb morter d'autoanivellació expansiu, aplicació d'una protecció 
anticorrosiva a les rosques i extrems dels perns, talls, platines, peces especials, despunts i reparació en obra de 
quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de

estructuras de acero.  
-  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL CONTRACTISTA. 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, 
basat en les indicacions del Projecte.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional 
de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. L'acabat superficial serà l'adequat per al 
posterior tractamento de protecció.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
ACER EN PILARS. 

 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces 
simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per pilars, mitjançant unions soldades. Treballat i 
muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior 
de dues mans d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona 
en que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús 
p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a 
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants 
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de 
superfícies i emprimació.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 

estructuras de acero.  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
AMBIENTALS. 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, 
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en 
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del 
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior 
tractamento de protecció.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
ESTRUCTURA METÀL·LICA LLEUGERA AUTOPORTANT. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Subministrament i muntatge d'estructura metàl·lica lleugera autoportant, sobre espai no habitable formada per 
acer UNE-EN 10025 S235JRC, en perfils conformats en fred de les sèries L, U, C o Z, acabat galvanitzat, amb 
una quantia d'acer de 5 kg/m². També p/p d'accessoris, cargolam i elements d'ancoratge. Totalment muntada.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de

estructuras de acero.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada per el seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL CONTRACTISTA. 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, 
basat en les indicacions del Projecte.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i marcat dels eixos. Hissat i presentació dels extrems de l'estructura mitjançant 
grua. Aplomat. Resolució de les unions. Reglatges de les peces i ajustament definitiu de les unions entre els 
diferents components de l'estructura (parells, corretges, tirants, etc.).  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'estructura serà estable i transmetrà correctament les càrregues.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en veritable magnitud, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte.  
 
ACER EN BIGUES. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
La zona de soldadura no es pintarà. No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples 
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i 
muntat en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior 
de dues mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en 
que han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús 
p/p de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants 
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de 
superfícies i emprimació.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
-  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de

estructuras de acero.  
-  NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
AMBIENTALS. 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura, 
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en 
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la 
biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior 
tractamento de protecció.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
FAÇANA DE PANELL SÀNDWICH, AÏLLANT, D'ACER. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de tancament de façana amb panell sandvitx aïllant per a façanes, de 50 mm de 
espessor i 1100 mm d'ample, format per dos paraments de xapa llisa d'acer prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i 
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 100 kg/m³, amb junta dissenyada per 
a fixació amb cargols amagats, acabats i accessoris. Inclús replanteig, p/p de minves, acabaments, tapajuntes i 
accessoris de fixació i estanquitat. Totalment muntat.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint 
els buits de superfície major de 3 m².  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planeidad i horitzontalitat adequats.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig dels panells. Col·locació de la rematada inferior de la façana. Col·locació de juntes. Col·locació i 
fixació del primer panell. Col·locació i fixació de la resta de panells, segons l'ordre indicat. Acabaments.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades per el propi edifici. La 
façana serà estanca i tendrà bon aspecte.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre 
l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².  
 
FULLA DE PARTICIÓ INTERIOR DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC PER A REVESTIR. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de fulla de partició interior de 14 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. També p/p de 
replanteig, anivellació i aplomat, rebut de bastiment i bastiments de base, minves i ruptures, lligadures, caps, 
execució de trobades i neteja.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
-  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
-  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
-  CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
-  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint 
els buits de superfície major de 3 m².  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura. Es disposarà en obra dels bastiments i 
bastiments de base de portes i armaris.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de 
planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de 
bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per 
filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i 
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una composició 
uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.  
 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà l'obra recent executada enfront de l'aigua de pluja. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions 
mecàniques no previstes en el càlcul.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².  
 
ENTRAMAT AUTOPORTANT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb el panell estarà protegit contra la corrosió. Les canonades que 
discorrin entre panells estaran degudament aïllades per a evitar condensacions.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge d'envà senzill autoportant, de 78 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada 
en la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'ample, a 
base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements 
horitzontals) a cada costat del qual es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en una cara, de 15 
mm d'espessor i una placa tipus hidrofugat de 15 mm d'espessor en l'altra cara). Inclús p/p de replanteig de la 
perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de 
recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació 
de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts 
mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. 
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre 
muntants).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados

y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint 
els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior 
o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es deduirà tot el buit.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que está acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant col·locada 
en aquesta la fusteria amb el seu envidriament. Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de 
portes i armaris. La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot 
ser, col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en aquest 
cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament. Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que 
la superfície inferior del forjat quedi revestida si no es realitzen falsos sostres. Les instal·lacions, tant de fontaneria 
i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les preses de planta en espera, per a la seva distribució 
posterior per l'interior dels envans. Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i 
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, 
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sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Col·locació de les plaques per al 
tancament d'una de les cares de l'envà, mitjançant fixacions mecàniques. Tancament de la segona cara amb 
plaques, mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels junts entre plaques. Rebut de les caixes 
per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat i sense 
defectes.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre els panells.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni 
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305: per a buits de superfície major o 
igual a 5 m² i inferior o igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície major a 8 m², es 
deduirà tot el buit.  
 
ENTRAMAT D'ACER. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Entramat metàl·lic composat per reixeta de platina d'acer negre de 30x2 mm, formant quadrícula de 30x30 mm 
mitjançant sistema manual (platina amb platina) i bastidor. Inclús p/p de garres d'ancoratge. Elaboració en taller i 
fixació mitjançant rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment, industrial, M-5 i ajustament final en obra.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estan acabats tant els buits en la façana com els seus revestiments. Es comprovarà que el 
suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions 
del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt quedarà perfectament aplomat i rígit.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.  
 
 
FUSTERIA EXTERIOR D'ALUMINI. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a 
conformat de finestra d'alumini, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie bàsica, 
formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell 
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 

estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer 
inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, 
equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un 
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant 
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Funcionament de la fusteria. 
Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
PORTA DE PAS DE FUSTA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat 
amb melamina de color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; 
galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de 
melamina, color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre 
escut llarg de llautó negre brillo, sèrie bàsica. Ajustament de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. 
Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses 
en aquest preu).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors. Es comprovarà que 
les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de 
tancament. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Funcionament de portes. 
Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
DOBLE ENVIDRIAMENT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de doble envidriament estàndard, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 
mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior 
Float incolor de 4 mm d'espessor, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i 
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. Inclús talls del vidre, 
col·locació de rivets i senyalització de les fulles.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les 
dimensions del bastidor.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport. Es comprovarà l'absència 
de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'acristallament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.  

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les 
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.  
 
COBERTA INCLINADA DE PANELLS D'ACER AMB AÏLLAMENT INCORPORAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb un pendent major del 10%, 
amb panells d'acer amb aïllament incorporat, de 30 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per dos 
paraments de xapa d'acer estàndard, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i 
ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus 
de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'elements de fixació, accessoris i junts.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic de les plaques, i el seu dimensionamient garantirà 
l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig dels panells per faldó. Execució de juntes i perímetre. Fixació mecànica dels panells.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del 
vent.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.  
 
ENRAJOLAT SOBRE SUPERFÍCIE SUPORT INTERIOR DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/H/- (parament, tipus 1; sense requisits 
addicionals, tipus 0; higiènic, tipus H/-), 20x20 cm, 8 €/m², rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap 
característica addicional, color gris. Inclús p/p de preparació de la superfície suport de plaques de guix laminat; 
replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a 
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les 
peces; acabat i neteja final.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
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Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No 
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més 
de peces.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col·locació i té resistència mecànica, 
flexibilitat i estabilitat dimensional.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles. Col·locació de mestres o 
regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució 
de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície 
major de 3 m².  
 
CAPA FINA (2 A 10 MM) DE MORTER AUTOANIVELLANT DE CIMENT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm de gruix, 
aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, 
prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades, que actuarà com a pont d'unió, mitjançant corró, 
procurant un repartiment uniforme i evitant la formació de tolls, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de 
fusta, laminatge, flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). Inclús p/p de marcat dels nivells d'acabat mitjançant la 
utilització d'indicadors de nivell, pastat amb creu de pastar elèctric, abocat de la barreja i estès en capa contínua, 
formació de junts i curació del morter. Sense incloure la preparació de la superfície suport.  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
El suport ha de ser ferm (resistència a tracció mínima de 1,5 N/mm²), net i exempt d'olis, greixos, beurades 
superficials, material fràgil o restes d'altres tractaments. Es comprovarà que el suport està sec, presentant una 
humitat inferior al 3% i amb absència de cavitats o buits.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambienti sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, existeixi 
risc de gelada, existeixi vent excessiu o quan el sol incideixi directament sobre la superfície.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb batidor elèctric. Abocament i estesa 
de la mescla. Cura del morter.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

La superfície final complirà les exigències de planitud, acabat superficial i resistència.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície 
ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.  
 
ENRAJOLAT DE RAJOLES CERÀMIQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques 
de gres esmaltat, 2/2/H/- (paviments per a trànsit per els vianants lleu, tipus 2; paviments interiors humits, tipus 2; 
higiènic, tipus H/-), de 25x25 cm, 8 €/m²; rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense 
cap característica addicional, color gris i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència elevada a 
l'abrasió i absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les 
peces. Inclús p/p de neteja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes 
perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de 
nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, eliminació del material sobrant del 
rejuntat i neteja final del paviment.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per 
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que ha transcorregut un temps suficient des de la fabricació del suport, en cap cas inferior a tres 
setmanes per a bases o morters de ciment i tres mesos per a forjats o soleres de formigó. Es comprovarà que el 
suport està net i pla i sense taques d'humitat.  
AMBIENTALS. 
Es comprovarà abans de l'aplicació de l'adhesiu que la temperatura es troba entre 5°C i 30°C, evitant tant com 
sigui possible, els corrents forts d'aire i el sol directe.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les 
rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de 
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del 
paviment.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'enrajolat tindrà planitud, absència de celles i bon aspecte.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de frecs, punzonamiento o cops que puguin danyar-lo.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.  
 
FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Subministrament i muntatge de fals sostre registrable, situat a una altura menor de 4 m, decoratiu constituït per 
plaques de guix laminat plaques llises de guix laminat, acabat amb vinil blanc en la cara vista i barrera de vapor 
d'alumini en la cara oposada, de 1200x600x9,5 mm, suspeses del sostre mitjançant perfileria vista, comprenent 
perfils primaris, secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre mitjançant barres i penjats. Inclús p/p 
d'accessoris de fixació, completament instal·lat.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per 
instal·lacions.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota forjat estan 
degudament amatents i fixades a ell.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels 
perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels perfils 
primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà fins a la finalització de l'obra enfront d'impactes, rascades i/o taques ocasionades per altres treballs.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per 
instal·lacions.  
 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR EN CAMBRA HUMIDA. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, 
lavabo senzill, banyera, bidet, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta 
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb 
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per el tall del 
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, 
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i fixació de canonades i 
claus. Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les conduccions disposaran de taps de tancament, col·locats en els punts de sortida d'aigua, fins a la recepció 
dels aparells sanitaris i l'aixetam.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova de resistència mecànica i estanquitat. 
Normativa d'aplicació: 

 CTE. DB HS Salubridad. 
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 

para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL PER EVACUACIÓ. 
 
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Quan la derivació del vàter hagi de travessar un parament o forjat, es col·locarà un passatubs, per evitar el 
contacte amb morters. En els passatubs s'interposarà una massilla asfàltica o un material elàstic per evitar 
contactes inconvenients entre diferents materials. S'evitarà la utilització de morter de calç o guix per a la fixació de 
la canonada quan estigui encastada en el parament.  
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, dutxa 
d'obra, banyera, bidet, realitzada amb tub de PVC amb càrrega mineral per la xarxa de desguàs que connecten 
l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei, caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable, i bunera sifònica de PVC 
amb reixeta d'acer inoxidable de 100x100 mm i sortides vertical i horitzontal de 40 mm de diàmetre. Inclús p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, 
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
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Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Connexionat. Impermeabilització de la dutxa d'obra. Realització 
de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Es disposarà de taps de tancament en els punts de desguàs, fins la recepció dels aparells saniàris. Resistència 
mecànica i estanquitat.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova d'estanquitat parcial. 
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
ACUMULADOR D'AIGUA A GAS, DE CONDENSACIÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de termoacumulador a gas natural, de condensació, per al servei d'A.C.S., de terra, 
càmera de combustió estanca i tir forçat, capacitat útil 129 l, diàmetre 560 mm, altura 1270 mm, potència útil 36 
kW, cremador de mescla prèvia amb baixa emissió de NOx, encesa electrònica, bóta d'acer inoxidable, aïllament 
tèrmic de 50 mm d'espessor d'escuma de poliuretà lliure de CFC, panell de control amb diagnòstic i lectura digital 
de la temperatura i l'estat, vàlvula de buidatge i grup de seguretat, sense incloure el conducte per l'evacuació dels 
productes de la combustió que enllaça l'acumulador amb la xemeneia. Inclús suport i ancoratges de fixació a 
parament vertical, claus de tall d'esfera, vàlvula de seguretat i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la 
sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que el parament suport es troba completament acabat.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i 
accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
L'acumulador serà accessible.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  

 
XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA PER A ESTRUCTURA. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 
m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línea principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per 
a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa de presa de terra 
formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una 
profunditat mínima de 80 cm. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures 
d'els pilars, punt de separació piqueta-cable, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de 
prova. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents 
proves de servei (incloses en aquest preu).  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia 
principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexionat a 
massa de la xarxa. Realització de proves de servei.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.  
 
PROVES DE SERVEI. 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR I PROTECCIÓ. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 200 m², composta dels 
següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de 
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material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) 
de tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 1 
interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS 
INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² i 5G6 mm², 
sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per a canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 
circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis; MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: 
blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
-  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-  ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
-  ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección.

Interruptor de control de potencia.  
-  Normes de la companyia subministradora. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, que hi ha espai suficient per 
a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. Es comprovaran les separacions 
mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats 
per a l'exercici de l'activitat.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels 
components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat 
de cables. Col·locació de mecanismes.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.  
 
TAQUILLA DE TAULER FENÒLIC HPL. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 
1800 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 mm de 
gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm 
d'espessor. Inclús elements de fixació, potes regulables de PVC, panys de relliscada, claus, plaques de 
numeració, frontisses antivandàliques d'acer inoxidable i barres per penjar d'alumini amb penjadors antilliscants 
d'ABS. Totalment muntada.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La fixació serà adequada.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.  
 
BANC DE FUSTA PER A VESTUARI. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de banc per a vestuari, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profunditat i 490 mm 
d'altura, format per seient de tres llistons de fusta envernissada de pi de Flandes, de 90x20 mm de secció, fixat a 
una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de secció, pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. Inclús 
accessoris de muntatge. Totalment muntat.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està completament 
terminada.  
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig. Muntatge i col·locació del banc.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.  
 
PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ TRACTAT SUPERFICIALMENT AMB ENDURIDOR O COLORANT, ÚS 
ESPORTIU. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment continu per exterior per a pista esportiva, de 10 cm de gruix de formigó en massa amb 
fibres, realitzat amb formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocament amb bomba, i fibres de polipropilè; 
tractat superficialment amb emprimació tapaporus i pont d'adherència; capa de trànsit de 3 a 4 mm de gruix de 
morter de ciment CEM I/45 R amb àrids silicis i additius, amb un rendiment aproximat de 1 kg/m², amb acabat 
remolinat mecànic; capa d'acabat amb pintura plàstica a base de resines acríliques pures a emulsió aquosa, color 
vermell. Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, col·locació d'un panell de poliestirè 
expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a 



FERNANDO GIL GONZALEZ, ARQUITECTE 
C/ WELLINGTON, Nº 29, BAIXOS 08018 BARCELONA 
 

l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, 
caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, 
per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb massilla de 
poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent.  
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.  
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que la infraestructura del sistema, composta per una base granular situada entre l'esplanada i el 
corresponent paviment de formigó, posseeix una adequada capacitat, tant de suport com de drenatge.  
 
AMBIENTALS. 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C.  
 
DEL CONTRACTISTA. 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels 
diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.  
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig de les 
juntes de construcció. Col·locació dels elements de replé de les juntes. Estesa de nivells mitjançant tocaments, 
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocament i compactació del formigó. Execució de junts 
en fresc. Curat del formigó. Aplicació de la capa d'impressió. Execució de l'acabat superficial.  
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Tendrà bon aspecte.  
 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 
Es protegirà enfront del trànsit fins que transcorri el temps previst.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.  
 
 
PC.7.- PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN EDIFICI ACABAT 
 
D'acord amb l'article 7.4 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, 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 present plec, per part del 
constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la 
legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament 
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 
 
C FONAMENTACIONS 

Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar, per 
part del Director d'Execució de l'Obra, que:  

 La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 
 No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 
 Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el Director 

d'Obra. 
 No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de 

fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot 
en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de 
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 
(conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una 
organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema 
d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:  

 El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui 
considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 

 El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la 
superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com 
a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de 
l'anivellació serà de 0,1 mm. 

 La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la 
fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la 
mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes. 

 El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 
 
E ESTRUCTURES 
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el seu 
eficaç comportament, per part de la Direcció d'Execució de l'Obra, verificant que no es produeixen deformacions 
no previstes en el projecte ni apareixen esquerdes en els elements estructurals. 
En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a 
càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part d'ella. 
Aquestes proves de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les proves, per 
una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent. 
 
F FAÇANES I PARTICIONS 
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja sobre 
la superfície de prova, en el pany més desfavorable. 
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i 
finestres de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un per 
façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués. 
 
QA PLANES 
Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els desguassos i 
s'omplirà la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua durant 24 hores. Es 
comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta prova s'ha de realitzar en 
dues fases: la primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona un cop acabada i rematada la 
coberta. 
 
QT INCLINADES 
Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta inclinada: Es subjectaran sobre el carener 
dispositius de reg per a una pluja simulada de 6 hores ininterrompudes. No han d'aparèixer taques d'humitat ni 
penetració d'aigua durant les següents 48 hores. 
 
I INSTAL·LACIONS 
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que 
disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 
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Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha 
de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a 
formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, 
les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es 
sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador 
autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves 
finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 
 
PC.8.-PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions 
en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes 
en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una 
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i 
llegible la següent informació:  

 Raó social. 
 Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
 Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
 Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o 
altres elements de contenció. 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb 
tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a 
cada tipus de RCE. 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge 
o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable 
aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es 
disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres 
obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 
metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
 





AMIDAMENTS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 EDIFICI VESTUARIS                                               
SUBCAPITOL 01.01 V-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              

01.01.01 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroex-
cavador i càrrega mecànica sobre camió

sabates aïllades v estuaris 8 1,45 1,45 0,50 8,41
1 1,55 1,55 0,50 1,20
1 1,35 1,35 0,50 0,91

bigues de lligam 1 6,08 0,40 0,50 1,22
1 6,00 0,40 0,50 1,20
2 1,20 0,40 0,50 0,48
1 4,12 0,40 0,50 0,82
1 9,46 0,40 0,50 1,89
1 4,17 0,40 0,50 0,83
1 6,06 0,40 0,50 1,21
1 6,13 0,40 0,50 1,23
1 9,41 0,40 0,50 1,88

21,28

01.01.02 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

xarxa sanejament 4 23,00 0,40 0,60 22,08

22,08

SUBCAPITOL 01.02 V-FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ                                      
01.02.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió           

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

sabates aïllades v estuaris 8 1,45 1,45 16,82
1 1,55 1,55 2,40
1 1,35 1,35 1,82

bigues de lligam 1 6,08 0,40 2,43
1 6,00 0,40 2,40
2 1,20 0,40 0,96
1 4,12 0,40 1,65
1 9,46 0,40 3,78
1 4,17 0,40 1,67
1 6,06 0,40 2,42
1 6,13 0,40 2,45
1 9,41 0,40 3,76

42,56

01.02.02 m3 Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, ar-
mat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia d'1 m2/ m3

sabates aïllades v estuaris 8 1,45 1,45 0,40 6,73
1 1,55 1,55 0,40 0,96
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Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 1,35 1,35 0,40 0,73
bigues de lligam 1 6,08 0,40 0,40 0,97

1 6,00 0,40 0,40 0,96
2 1,20 0,40 0,40 0,38
1 4,12 0,40 0,40 0,66
1 9,46 0,40 0,40 1,51
1 4,17 0,40 0,40 0,67
1 6,06 0,40 0,40 0,97
1 6,13 0,40 0,40 0,98
1 9,41 0,40 0,40 1,51

17,03

01.02.03 m2 Placa formigó hidròfug HA-25/P/20/I 15cm,malla el.b/corrug. B500

Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel
mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes en pols, amb una
dotació de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70
mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i pico-
natge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS

v estuaris 1 307,50 307,50

307,50

01.02.04 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica 

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica en-
tre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamos-
sa, col·locada sense adherir

v estuaris 1 307,50 307,50

307,50

SUBCAPITOL 01.03 V-ESTRUCTURA                                                    
01.03.01 kg  Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça sim-
ple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tre-
ballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'o-
bra amb soldadura

pilars 1 1.815,60 1.815,60

1.815,60

01.03.02 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,recta

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge for-
mats 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'impri-
mació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

v estuaris 1 205,00 205,00
1 35,00 35,00

240,00

30 de mayo de 2017  Pàgina 2



AMIDAMENTS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.03.03 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

bigues i gelosies 1 7.574,00 7.574,00

7.574,00

01.03.04 kg  Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

corretges 10 23,00 5.152,00 22.4                                          

5.152,00

01.03.05 kg  Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encasta-
ment, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

diagonals 1 308,00 308,00

308,00

01.03.06 dm3Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense re-
tracció tipus SIKA MONOTOP 618. Inclús tots els medis auxiliars neces-
saris per a la seva correcta execució.

v estuaris 10 3,500 3,500 0,500 61,250

61,25

SUBCAPITOL 01.04 V-TANCAMENTS                                                    
01.04.01 m2 Cel ras pl.acer prelacat color                                  

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat de color a escollir per la
DF, amb cantell rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic,
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al
foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura v ista d'acer galvanitzat forma-
da per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats ca-
da 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

fals sostre porxos 1 31,53 31,53
1 11,79 11,79

43,32
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01.04.02 m2 Tanc. façana panell sandvitx acer g=50 mm nerva. guix laminat   

Tancament de façana amb un full exterior compost per panell sandvitx
de dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal en-
cadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posi-
ció vertical. Inclou subestructura d'acer galvanitzat. Cambra d'aire no
ventilada, de 5 cm. de gruix. Full interior compost per extradossat de
plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure nor-
mal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'am-
plaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de
llana de roca. Placa de guix laminat hidròfuga a les zones humides. Par-
tida acavada amb part proporcional de remats, encintat i masillat de
juntes.

façana est 1 55,00 55,00
1 4,00 4,15 16,60

façana oest 1 42,00 42,00
1 6,62 6,62

façana nord 1 23,00 2,75 63,25
6 0,85 2,75 14,03

façana sud 1 6,50 4,10 26,65
1 15,15 2,63 39,84

263,99

01.04.03 m2 Coberta sandwich acer pend. <30%, PU                            

Coberta sandwich de xapa d'acer, amb pendent inferior a 30 %, forma-
da per placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un
gruix total de 80 mm, amb la cara exterior nervada, color estàndard,
diferent de blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt lon-
gitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, i.p.p. de remats i fixa-
cions.

v estuari 1 306,77 306,77

306,77
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SUBCAPITOL 01.05 V-DIVISIONS I ACABATS INTERIORS                                 
01.05.01 m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer gal-
vanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. A les zones humides es colocarà placa hidròfuga.

passadís 1 55,40 55,40
administració 1 14,55 14,55
v estuari arbitre 1 6,32 6,32

1 4,40 4,40
v estuaris 4 27,35 109,40

4 1,58 6,32

196,39

01.05.02 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres premsat esmalt.,preu alt,16-25p/m

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

v estidors 4 29,10 2,60 302,64
4 9,90 2,60 102,96
8 1,75 2,60 36,40

v estuari arbitre 1 8,40 2,60 21,84

463,84

01.05.03 m2 Paviment int.raj.gres extruït,s/esmalt.-polir,rectang/quadr. pre

Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de
6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

passadís 1 55,40 55,40
administració 1 14,80 14,80
v estuari arbitre 1 6,46 6,46

1 4,50 4,50
v estuaris 4 27,56 110,24

4 1,58 6,32
sala tècnica 1 6,21 6,21

1 1,80 1,80
magatzem 1 24,02 24,02

229,75

01.05.04 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm/400mm(70mm),1xA(15  

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'en-
và de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en ca-
da cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de ro-
ca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. A les zones humides es co-
locarà plaques hidròfugues.

interiors 1 15,00 3,30 49,50
4 8,10 3,30 106,92
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3 1,90 3,30 18,81
8 2,50 3,30 66,00
4 2,75 3,30 36,30
1 9,66 3,30 31,88
1 0,75 3,30 2,48
1 3,15 3,30 10,40
1 5,64 3,30 18,61
1 2,00 3,30 6,60

347,50

01.05.05 m2 Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12,

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'en-
và de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques tipus foc (F) a cada cara de 12,5 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Estabilitat al foc EI 90

tancament EI90 1 4,60 3,30 15,18
1 3,69 3,30 12,18
1 1,05 3,30 3,47
1 0,75 3,30 2,48
1 0,90 3,30 2,97

36,28

01.05.06 m   Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beu

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

passadis 1 23,05 23,05
1 15,15 15,15
1 10,05 10,05

administració 1 16,18 16,18
v estuari arbitre 1 10,38 10,38

1 19,88 19,88

94,69

01.05.07 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

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

passadís 1 23,05 3,30 76,07
1 10,05 3,30 33,17
1 15,15 1,80 27,27

administració 1 16,18 3,30 53,39
v estuari arbitre 1 10,38 3,30 34,25
magatzem 1 19,88 3,30 65,60
zones seques v estuaris 4 14,00 0,70 39,20

328,95

01.05.08 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

passadís 1 55,40 55,40
administració 1 14,55 14,55
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v estuari arbitre 1 6,32 6,32
1 4,40 4,40

v estuaris 4 27,35 109,40
4 1,58 6,32

196,39

01.05.09 m2 Aïllament,g=2cm,morter ciment+perlita+vermic. projec.elem.lin.  

Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb
vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

estructura principal v estuaris 1 262,76 262,76

262,76

01.05.10 m2 Membrana g=1,2mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a
la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de v idre, fusionada
amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport

v estuaris 4 6,22 29,86 1.2                                            
v estuari arbitre 1 4,50 5,40 1.2                                            

35,26

01.05.11 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,200-250g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànica-
ment de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

v estuaris 4 6,22 29,86 1.2                                            
v estuari arbitre 1 4,50 5,40 1.2                                            

35,26

SUBCAPITOL 01.06 V-FUSTERÍA EXTERIOR                                             
01.06.01 u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x330cm,p      

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada so-
bre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior,
per a un buit d'obra aproximat de 235x330 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

porta entrada principal 1 1,00

1,00

01.06.02 u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x260cm,p      

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada so-
bre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior,
per a un buit d'obra aproximat de 235x260 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

porta sortida pista 1 1,00

1,00
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01.06.03 u   Fulla fixa alumini lacat,80x370cm,preu alt,classif. 4 9A        

Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, ela-
borada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210

tarja inferior 4 4,00
tarja superior 4 4,00

8,00

01.06.04 u   Fulla fixa alumini lacat,45x195cm,preu alt,classif. 4 9A        

Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, ela-
borada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210

sortides v estuaris 2 2,00

2,00

01.06.05 m2 Vidre aïlla.1lluna incolora 6mm+1lam.segur.incolor,1butiral tran

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un v idre laminar de
seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cam-
bra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o
alumini

porta entrada 1 7,40 7,40
fixes façana sud 8 0,80 3,70 23,68
porta sortida pista 1 2,35 2,60 6,11
sortides v estuaris 2 1,95 0,45 1,76

38,95

01.06.06 u   Porta alumini lacat.,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,col.         

Porta d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

sortida pati instal·lacions 1 1,00
sortida v estuaris 4 4,00

5,00

01.06.07 m2 Gelosia alu.lacat lamel·les orientable horitz. ampl.=200-250mm, 

Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 200 a
250 mm d'amplària, , amb accionament manual, col·locada

protecció porta entrada 1 2,50 4,00 10,00

10,00

01.06.08 m2 Tancament ext.pract.120x120cm,finestra alumini lacat,2bat.,vidre

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
120x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles batents amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, basti-
ment de base de tub d'acer galvanitzat, v idre aïllant de dues llunes in-
colores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat
amb comandament amb cinta i guies
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finestra administració 1 1,00 1,60 1,60

1,60

01.06.09 m2 Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=0,8mm,àrea perf.=60-70%,

Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 0,8 mm de gruix,
amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm,
diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nerv i d'1 a 1,5 mm, col·lo-
cada

deploye finestres 1 3,46 3,46
4,15

3,46

SUBCAPITOL 01.07 V-FUSTERÍA INTERIOR                                             
01.07.01 u   Porta block bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=70+70cm,h=210cm,lacat,

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de
40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
lacat, amb fulla amb galze per a v idre de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de
penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb pla-
ca petita, de preu alt

magatzem 1 1,00

1,00

01.07.02 u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares 

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de
preu alt

6,00

01.07.03 u   Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig enverniss

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210
cm, de cares llises, acabat superficial ambfusta de faig envernissat,
ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

interiors v estuaris 5 5,00
passadís 1 2,50 2,50

7,50

01.07.04 m2 Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm,col.                   

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple v idre lami-
nar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al sege-
llat dels v idres i del perímetre dels taulers, col·locada

administració 1 4,36 4,36

4,36
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01.07.05 m2 Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de
40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per
a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

administració 1 1,00

1,00

01.07.06 u   Porta acer galv., 2 bat.,200x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llis 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmal-
tat, col·locada

armari interior 2 2,00
armari exterior 2 2,00

4,00

SUBCAPITOL 01.08 V-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
01.08.01 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

pluv ials 1 77,00 77,00

77,00

01.08.02 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

pluv ials 1 10,00 10,00
fecals 1 50,00 50,00

60,00

01.08.03 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=250 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 250 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

fecals 1 15,00 15,00

15,00

01.08.04 u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides inte-
riors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa
de formigó prefabricat, col·locat

7,00

01.08.05 m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm
de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per
a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

coberta 1 1 23,00 23,00
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coberta 2 1 15,30 15,30

38,30

01.08.06 m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides          

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fi-
xat mecànicament amb brides

16,00

01.08.07 u   Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,D=30mm,connect.xarxa evac.     

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llau-
tó de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

9,00

01.08.08 m   Canal plàstica,a=100-200mm,h=130-160mm,+perfil lat.,reixa plàsti

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i
130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàs-
tic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix

v estuaris 8 2,40 19,20
v estuari arbitre 1 2,00 2,00

21,20

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

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

7,00

01.08.10 u   Bonera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques            

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

1,00
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SUBCAPITOL 01.09 V-INSTAL·LACIONS D'ACS I AFS                                    
01.09.01 u   Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv

Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv

2,00

01.09.02 u   Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa                   

Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa

4,00

01.09.03 u   Vàlvula disc entre brides,DN=60mm,PN=10bar,fosa,munt.superf.    

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 60 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada su-
perficialment

1,00

01.09.04 u   Filtre colad.,d=65mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat              

Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, de fosa i muntat embridat

1,00

01.09.05 u   Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma

Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma

1,00

01.09.06 u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal        

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal

1,00

01.09.07 m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resis-
tència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

5,00

01.09.08 m   Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.        

Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.

15,00

01.09.09 m   Tub PE-R,DN=12mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 12 mm de diàmetre nominal exte-
rior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat encastat

Piques 9 2,000 18,000

18,00

01.09.10 m   Tub PE-R,DN=16mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 16 mm de diàmetre nominal exte-
rior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat encastat

Dutxes 25 1,500 37,500
Inodor 5 2,000 10,000
Punt d'aigua 1 2,000 2,000
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49,50

01.09.11 m   Tub PE-R,DN=25mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 25 mm de diàmetre nominal exte-
rior, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat encastat

Pista 1 8,000 8,000

8,00

01.09.12 m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1´´,g=19mm,dificult.mi   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per
a tub d'1´´ de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb una conductiv itat tèr-
mica a 0° C de 0,035 W/m°C i classificació BL-s·,d0 de reacció al foc,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Pista 1 8,000 8,000

8,00

01.09.13 m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 20 mm i espessor 2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Retorn 4 15,000 60,000
Arbitre 8 8,000

68,00

01.09.14 m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 25 mm i espessor 2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Xarxa ppal 4 15,000 60,000
Retorn 26 26,000

86,00
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01.09.15 m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 32 mm i espessor 3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Xarxa ppal 10 10,000

10,00

01.09.16 m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 40 mm i espessor 4,5 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Xarxa ppal 25 25,000
Dutxes 4 10,000 40,000

65,00

01.09.17 m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 20 mm i espessor 2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficial-
ment. Marca Isover o equivalent, model IT.  Inclosos accessoris, mà d'o-
bra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Arbitre 8 8,000

8,00

01.09.18 m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 25 mm i espessor 2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equivalent. Aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficial-
ment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'o-
bra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada
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Pista 1 8,000 8,000

8,00

01.09.19 m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 32 mm i espessor 3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equivalent. Aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficial-
ment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'o-
bra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Xarxa ppal 4 4,000 16,000

16,00

01.09.20 m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 40 mm i espessor 3,0 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficial-
ment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'o-
bra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Xarxa ppal 4 12,000 48,000

48,00

01.09.21 m   Tub polipropilé DN=50mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 50 mm i espessor 3,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca POLY-PIPE CT  Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficial-
ment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'o-
bra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Xarxa ppal 25 25,000

25,00

01.09.23 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=20,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

Arbitre 2 2,000
Vestidors 4 4,000

6,00

01.09.24 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.
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Vestidors 4 4,000
Xarxa ppal 1 1,000
Magatzem 1 1,000
Dutxes 4 4,000

10,00

01.09.25 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

Dutxes 4 4,000

4,00

01.09.26 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

Vestidors 4 4,000 16,000
Xarxa ppal 1 1,000

17,00

01.09.27 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

Xarxa ppal 2 2,000

2,00

01.09.28 u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 40                      

Subministrament i col.locació de vàlvula termostàtica mescladora
per a instal.lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per man-
ca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presa-
justada, marca TOUR & ANDERSON model TA-MATIC 3400 rang d'ajust
30-45ºC o equivalent, muntada, inclòs accessòris

4,00

01.09.29 u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 50                      

Vàlvula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre nominal, marca
TOUR & ANDERSON model TA-THERM o equivalent, muntada

1,00

01.09.30 u   Vàlvula reguladora termostàtica,ametall,D=20mm,muntada          

Vàlvula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos
d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre nominal, marca
TOUR & ANDERSON model TA-THERM o equivalent, muntada

4,00

01.09.31 u   Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65
mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat
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4,00

01.09.32 u   Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x1/2"-1/2"  

Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de te-
lèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida
de 1/2"

25,00

01.09.33 u   Braç dutxa alum.anoditzat p/ruix.,munt.superf.,preu alt,1/2"-1/2

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superfi-
cialment, preu alt, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

25,00

01.09.34 u   Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt    

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat,
preu alt

25,00

01.09.35 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

7,00

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

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

7,00

01.09.37 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.            

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i ta-
pa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació

5,00

01.09.38 u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cro-
mat, preu alt, amb entrada de 1/2"

5,00
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SUBCAPITOL 01.10 V-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                  
APARTAT 01.10.01 V-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                        
SUBAPARTAT 01.10.01.01 QUADRES ELECTRICS                                               

01.10.01.01.01 u   Conjunt protecció+mesura TMF-1 amb.compt.s/icp,col.superf       

Subministrament i col·locació de Conjunt de protecció i mesura del t i-
pus TMF1 per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de
tensió per a una potència de 17.32 a 43.64kW, amb comptador multi
funció, transformadors d'intensitat 100/5 A, bases de tamany DIN1, re-
llotge electrònic, verificació conjunta amb caixa modulars de doble
aïllament de polièster reforçat,  embarrat, base de fusibles amb fusi-
blesi certificat de codi de barres, i tot tipus d'accessoris, col·locat su-
perficialment

1,00

01.10.01.01.02 u   Caixa Seccionament. Sortida CGP + linia de distrubució          

Subministrament i col·locació de caixa de seccionament de
580x290x160mm, amb sortida a CGP per la part superior i sortida línia
de distribució part inferior, de poliester reforçat amb fibra de v idre de
la casa CAHORS ref.446,154 o equivalent de dimensions en mm
(U,V,X,Y) (200, 560, 277, 158), autoventil·lada per ev itar condensacions
sense reduir el grau de protecció transitòria i permanent,  inclòs tot t i-
pus d'accessoris, muntada superficialment i provada. muntada superfi-
cialment

1,00

01.10.01.01.03 u   C.G.P. 160A,450x300x160mm,UNESA-9,base NH T-0+fusibles,munt.supe

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bime-
tàl.lics, de 160 A, segons esquema UNESA numero 9, de 450x300x160
mm, apte per a conductors de fins a 95 mm2 de secció, inclosa base
portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment

1,00
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01.10.01.01.04 U   Quadre General Distribució                                      

Subministrament i col·locació de Quadre General Distribució segons
esquema elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o
equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electrozincada, reforçat,
en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb tar-
ges perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neu-
tre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Contactors i Rellotges horaris
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selecti-
v itat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels cir-
cuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema
elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior
el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identifica-
ció al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del
30 %. Executat segons REBT., normativa v igent, plànols, esquemes unifi-
lars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

1,00

01.10.01.01.05 U   Quadre General d'Enceses                                        

Subministrament i col·locació de Quadre d'Encences segons esquema
elèctric unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equiva-
lent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electrozincada, reforçat, en mun-
tatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes per-
forades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Polsadors amb llum d'estat
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selecti-
v itat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels cir-
cuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema
elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior
el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identifica-
ció al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del
30 %. Executat segons REBT., normativa v igent, plànols, esquemes unifi-
lars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

1,00
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SUBAPARTAT 01.10.01.02 CONDUCTORS I SAFATES                                            
01.10.01.02.01 u   Alimentació elèctrica de punt de llum                           

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb
polsador) Inclosos conductors i canalització a lluminària i a mecanisme
d'accionament o senseor de presència
Característ iques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció su-
perficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entra-
des elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

Il.luminació v estuaris 68 68,000

68,00

01.10.01.02.02 u   Alimentació elèctrica de punt de llum Pista                     

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb
polsador) Inclosos conductors i canalització a lluminària i a mecanisme
d'accionament o senseor de presència
Característ iques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció su-
perficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entra-
des elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

Il.luminació pista 32 32,000

32,00

01.10.01.02.03 u   Alimentació elèctrica de punt de llum emergencia                

Punt de llum emergència o kit d'emergencia. Inclosos conductors i ca-
nalització a lluminària i a mecanisme d'accionament i línia de control
des de telecomandament
Característ iques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció su-
perficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entra-
des elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

Il.luminació emergència
v estuaris

12 12,000

12,00
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01.10.01.02.04 u   Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat           

Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos con-
ductors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament
Característ iques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+)
2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció su-
perficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entra-
des elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

interruptors v estuaris 13 13,000

13,00

01.10.01.02.05 u   Alimentació presa de corrent simple / múltiple                  

Alimentació a pressa de corrent simple/múltiple o dispositiu similar In-
cloent cables i canalització a mecanisme.
Característ iques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVC rígid classe m1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i di-
mensionament segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/rosca-
des.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

Endolls v estuaris 12 12,000

12,00

01.10.01.02.06 u   Alimentació elèctrica de bomba recirculació                     

Alimentació elèctrica de bomba de recirculació. Inclosos conductors,
tub de protecció, caixa de derivació des del elements fins a la caixa
de derivació corresponent
Característ iques:
able de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1
(UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entra-
des elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

Instal.lació de Climatització 3 3,000

3,00
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01.10.01.02.07 u   Alimentació elèctrica element de climatització                  

Subministrament i coloció d'alimentació electrica d'element terminal
de climatització com fancoil, inductor, ventilador, Caixa de caudal
variable o climatitzador.
Característ iques:
Derivació a punt de comsum de climatització: cable de coure de
07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90),
protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entra-
des elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifi-
lar del projecte. Completament instal·lat.

Instal.lació Climatització 4 4,000

4,00

01.10.01.02.08 u   Sistema de xarxa equipotencial                                  

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots
els locals de que disposin banys, lavabos, vestidors, piscina, spa. En tots
els locals humits, es connectaran totes les masses metàl.liques, mitjan-
çant el connexionat amb arandeles Faston de cadascuna de les parts
metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4
mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per
a les connexions, caixes de pas, i connexió al terra. Completament ins-
tal·lat.

Vestidors 4 4,000
Vestidor àrbitre 1 1,000
Magatzem 1 1,000
Instal.lacions 1 1,000
Oficina 1 1,000
Pista 1 1,000

9,00

01.10.01.02.09 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x1,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissiv itat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

Il.luminació v estuaris 120 120,000
Il.luminació Pista 70 70,000
.. 20 20,000

210,00

01.10.01.02.10 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,3x2,5

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissiv itat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

Endolls 355 355,000
.. 20 20,000

375,00

01.10.01.02.11 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x4m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissiv itat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

Vestuaris 60 60,000
Pista 30 30,000
.. 10 10,000
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100,00

01.10.01.02.12 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x6m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissiv itat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub

Bomba de Calor Exterior 15 15,000
.. 5 5,000

20,00

01.10.01.02.13 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x16

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissiv itat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

.. 20 20,000

20,00

01.10.01.02.14 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x25

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissiv itat fums, pentapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub

Escomesa 10 10,000

10,00

01.10.01.02.15 m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

Vestuaris 150 150,000
Pista 100 100,000

250,00

01.10.01.02.16 m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2

Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

Vestuaris 70 70,000
.. 10 10,000

80,00

01.10.01.02.17 m   Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,can

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i cor-
rugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a com-
pressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Escomesa 10 10,000

10,00

01.10.01.02.18 u   Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.normal,encastada               

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció normal, encastada

Vestuaris 10 10,000
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10,00

01.10.01.02.19 u   Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.encastada       

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada encastada

Pista 8 8,000

8,00

01.10.01.02.20 m   Safata planxa acer galv.cega+ala estànd.,ampl.=200mm,munt.superf

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàn-
dard, de 200 mm d'amplària, muntada superficialment

Vestuaris 30 30,000
Pista 105 105,000
.. 15 15,000

150,00

SUBAPARTAT 01.10.01.03 MECANISMES                                                      
01.10.01.03.01 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,Schuko,encasta  

Subministrament i col·locació de presa de corrent bipolar tipo Schuko
(2P+T) amb tapa, de tipus universal, per a càrregues fins a 16A i 250 V
de tensió d'alimentació, preu alt ref. MTN277000 serie Elegance + ref.
MTN218360 de Schneider, encastat. Posició i color del mecanisme i
marc a definir per la D.F. Inclou marc, caixa i connexionat elèctric.
Muntat i funcionant.

Endolls v estuaris 17 17,00

17,00

01.10.01.03.02 u   Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa 

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Presa Cetac Pista 1 1,000

1,00

01.10.01.03.03 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat

Magatzem 1 1,000
v estuari àrbitre 2 2,000
oficina 1 1,000
instal.lacions 1 1,000

5,00

01.10.01.03.04 u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat

v estuaris 8 8,00

8,00

01.10.01.03.05 u   Punt de treball format per 2 endolls SN i 2vd                   

Subministrament i colocació de punt de treball format per 2 endolls de
servei normal de color blnc i una presa doble de veu i dades catego-
ria 6a. Instalat en canal perimetral en pared.
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Oficina 1 1,000
Recepció 1 1,000

2,00

SUBAPARTAT 01.10.01.04 POSTA A TERRA                                                   
01.10.01.04.01 u   Sistema de xarxa equipotencial                                  

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots
els locals de que disposin banys, lavabos, vestidors, piscina, spa. En tots
els locals humits, es connectaran totes les masses metàl.liques, mitjan-
çant el connexionat amb arandeles Faston de cadascuna de les parts
metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4
mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per
a les connexions, caixes de pas, i connexió al terra. Completament ins-
tal·lat.

50,00

01.10.01.04.02 u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra

9,00

01.10.01.04.03 m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra

200,00

APARTAT 01.10.02 V-IL·LUMINACIÓ                                                  
SUBAPARTAT 01.10.02.01 ENLLUMENAT                                                      

01.10.02.01.01 u   Aplic super. 1x14W Thorn MANDI                                  

Subministrament i col·locació de Aplic de paret sobre mirall de bany.
Marca Thorn o equivalent.

Model: Mandi 1x14W T16 L830 CLII GRY
Óptica: Policarbonat
Chasis: Alumini extrusionat
Làmpada: Fluorescent 1 / 24 W
Gradu de protecció: IP 55.

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. In-
clou l'equip i la làmpada. Instal·lada i funcionant

Miralls Vestidors 9 9,000

9,00
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01.10.02.01.02 u   Downlight.LED horitz.20w,encast.Lamp MINIKOMBIC                 

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar encastada. Inclou
DRIVER i elements auxiliar per anar encastada. Marca Lamp o equiva-
lent.

Model:                  9241330 MINIKOMBIC
Reflector:                      Policarbonat  Opal
Xassís:                 Policarbonat
Difussor:                       Opal especial led
Tubs LED:               19 W
Grau de protecció:              IP 44
ºK :                    3000
IRC :                   80

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada electricament. In-
clou balastre i làmpada. Instal·lada i funcionant.

Llum general v estuaris 50 50,000

50,00

01.10.02.01.03 u   Llumenera estanca,s/difus.ni reflec.,1x58W,planxa acer,superfic.

Llumenera estanca sense difusor ni reflector i 1 fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer, AF, IP-54 i muntada su-
perficialment al sostre

magatzem 4 4,000
instal.lacions 1 1,000
dutxes 4 4,000

9,00
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01.10.02.01.04 u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65                             

Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equiva-
lent. És una gamma de lluminàries industrials, dissenyada per a aplica-
cions d'il·luminació general des de gran altura, com per exemple pa-
vellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 nivells de flux lumínic,
i els seus principals característiques són la seva modularitat i gran efi-
càcia. Cos fabricat en extrusió d'alumini anodizat en color negre mat.
Amb cristall temperat pla serigrafiat. Dissipació passiva a través del
cos per a una correcta gestió tèrmica. Models per a LED MID-POWER,
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb
reflectors de plàstic tècnic amb un alt índex de reflexió. Amb un grau
de protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característ iques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

lluminàries Pista 26 26,000

26,00
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01.10.02.01.05 u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65 + Kit E.                    

Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equiva-
lent. És una gamma de lluminàries industrials, dissenyada per a aplica-
cions d'il·luminació general des de gran altura, com per exemple pa-
vellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 nivells de flux lumínic,
i els seus principals característiques són la seva modularitat i gran efi-
càcia. Cos fabricat en extrusió d'alumini anodizat en color negre mat.
Amb cristall temperat pla serigrafiat. Dissipació passiva a través del
cos per a una correcta gestió tèrmica. Models per a LED MID-POWER,
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb
reflectors de plàstic tècnic amb un alt índex de reflexió. Amb un grau
de protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característ iques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

lluminàries Pista amb
emergència

8 8,000

8,00

SUBAPARTAT 01.10.02.02 EMERGENCIES                                                     
01.10.02.02.01 u   Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,DAISALUX Hydra

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potèn-
cia i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 75 lu-
mens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de
15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment,
marca DAISALUX model Hydra N2S o equivalent

12,00
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SUBCAPITOL 01.11 V-INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ                  
APARTAT 01.11.01 PRODIUCCIÓ DE CLIMATITZACIÓ I ACS                               

01.11.01.01 u   Bomba Calor aerotermia Baetulenn B30 BTHJ200                    

Subministrament i col·locació de bomba de calor tipus aerotèrmia per
producció ACS, climatització i calefacció Tecnologia INVERTER i la re-
cuperació de calor per a ACS. Ventiladors del t ipus axial per funciona-
ment. carcasa metàl·lica de protecció amb pintura d’exterior. Inclou
modul exterior i interior (hidrokit). Segons especificacions. Marca Bae-
tulenn o equivalent.

Model:                                  BAETHERM B30 BTHJ200
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Potència fred (aigua 7º/12ºC; aire 35ºC) (kW):  15.52
Potència calor (aigua 40º/45ºC; aire 7ºC) (kW): 18.88
Potència recuperació (kW):                      21.61
COP:                                    3,24
EER:                                    2.72
Temperatura màxima d'impulsió:          62º C a -5ºC exterior

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris,
bancada, transport fins obra, col·locació amb grua a la bancada, ali-
mentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècni-
ca,mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment instal·lada i funcio-
nant.

1,00

01.11.01.02 u   Equip Solar termica Baetulenn BAESOL B30                        

Subministrament i col·locació de sistema de producció d'ACS amb so-
lartermia termodinámica. Tecnologia sistema de producció d'ACS ba-
sat en el funcionament de la bomba de calor i suport de l'energia so-
lar. Cos d'acer inoxidable 316L. Pressió màx. ser. 6 bar. Classifiació ener-
gètica LOT1 A. Compressor Alternatiu. Inclou placa exterior amb siste-
ma de subjecció, canonades de coure segons fabricant entre placa
exterior i interior i modul interior amb sistema d'acumulaicó, compres-
sor, control, sondes, resistència de recolçament, etc.  Segons especifi-
cacions. Marca Baetulenn o equivalent.

Model:                                  BAETHERM BAESOL B30
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Volum acumulació                                500 litres
Potència / COP (ext 35ºC) (kW):         3.68 7 3.5
Potència / COP (ext 7ºC) (kW):          2.36 / 2.65

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris,
bancada, transport fins obra, col·locació amb grua a la bancada, ali-
mentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècni-
ca,mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment instal·lada i funcio-
nant.

4,00

30 de mayo de 2017  Pàgina 29



AMIDAMENTS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.11.01.03 u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col.locat roscat

6,00

01.11.01.04 u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 32-120F                     

Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inun-
dat per a instal.lacions de clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou vàl-
vules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòme-
tre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons es-
pecificacions. Marca Lowara o equivalent.

Model:                  ecocirc XL 32-120F
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         3.8 m3/h
Alt impulsió (aprox.):  9 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport /
bancada, antiv ibratoris, connexió electrica fins a quadre de protec-
ció, elements i medis auxiliars. Instal·ladas i funcionant.

1,00

01.11.01.05 u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 25-100                      

Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inun-
dat per a instal.lacions de clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou vàl-
vules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòme-
tre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons es-
pecificacions. Marca Lowara o equivalent.

Model:                  ecocirc XL 25-100
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         1.8 m3/h
Alt impulsió (aprox.):  7.5 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport /
bancada, antiv ibratoris, connexió electrica fins a quadre de protec-
ció, elements i medis auxiliars. Instal·ladas i funcionant.

2,00
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01.11.01.06 u   Dip. inèrcia 500l acer al carboni amb serpentí tubular, aillat  

Subministrament i col·locació d’acumulador d'aigua calenta amb ser-
pentí marca Lapesa o equivalent. Superfícies interiors acer inox. ansi
316 L al crom-níquel-molibdèa, ànode de magnesi de sèrie i aïllament
de 80 mm. Inclòs 4 vàlvules de tall, ,1 manòmetres de glicerina, 1 ter-
mòmetres, 1 purgador 1 vàlvula de buidat conduïda fins a bunera/tub
de sanejament. Inclòs materials, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment
instal·lat. Característiques del bescanviador:

Model: GX500-M1
Temperatura Màx. de funcionament: 95 ºC
Pressió màx. de funcionament: 8 bar

Veure especificació de equips. Inclòs materials, medis auxiliars i mà
d'obra. Totalment instal·lat i funcionant.

1,00

01.11.01.07 u   Vàlvula seguretat embridada,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf.     

Vàlvula de seguretat de recorregut curt embridada, de diàmetre no-
minal 15 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superfi-
cialment

.. 6 6,00

6,00

01.11.01.08 u   Termòmetre Hg,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<=120°C,col.roscat      

Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00

01.11.01.09 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, ros-
cat

11,00

01.11.01.10 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

3,00

01.11.01.11 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

Diposits ACS 4 3,000 12,000

12,00

01.11.01.12 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

Diposit 5 5,000
Termostàtica 4 4,000
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BC 4 4,000

13,00

01.11.01.13 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16
bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tan-
cament de tefló.Totalment muntada.

.. 6 6,000

6,00

01.11.01.14 m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 20 mm i espessor 2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Fan coils 6 8,000 48,000

48,00

01.11.01.15 m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 25 mm i espessor 2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Connexió instal ACS 4 8,000 32,000

32,00

01.11.01.16 m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 32 mm i espessor 3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Circuit FC 16 16,000

16,00
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01.11.01.17 m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 40 mm i espessor 4,5 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Connexió instal ACS 18 18,000
BC. Recuperació 22 22,000
Circuit FC 44 44,000

84,00

01.11.01.18 m   Tub polipropilé DN=75mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàme-
tre 75 mm i espessor 8,4 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els ele-
ments auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres
assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fa-
bricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT
1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificul-
tat baix i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, ma-
terial auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o
equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

Col·lector 2 1,500 3,000

3,00

01.11.01.19 u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal    

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

.. 1 1,000

1,00
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APARTAT 01.11.02 CLIMATITZACIÓ I DIFUSIO                                         
01.11.02.01 u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.80/4.78kW FCW-412V          

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb envol-
tant a 2 tubs, marca Aermec o similar, model FCW-412V, de 3800 kW
de potència frigorífica nominal i 4750 kW de potència calorífica se-
gons condicions Eurovent. Inclou motor de tres velocitats selecciona-
bles, safata de recollida de condensats prolongada de sèrie, bomba
de condensats i filtre d'aire es rentale i de fàcil extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema
antiv ibratori, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de
desgüas fins baixant, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres v ies
+ actuador, vàlvula d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet
elàstic de connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat
elèctric fins a quadre de protecció. Totalment instal·lat segons especi-
ficacions de materials.

4,00

01.11.02.02 u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.0/2.4kW FCW-312V            

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb envol-
tant a 2 tubs, marca Aermec o similar, model FCW-312V, de 3000 kW
de potència frigorífica nominal i 2400 kW de potència calorífica se-
gons condicions Eurovent. Inclou motor de tres velocitats selecciona-
bles, safata de recollida de condensats prolongada de sèrie, bomba
de condensats i filtre d'aire es rentale i de fàcil extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema
antiv ibratori, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de
desgüas fins baixant, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres v ies
+ actuador, vàlvula d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet
elàstic de connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat
elèctric fins a quadre de protecció. Totalment instal·lat segons especi-
ficacions de materials.

2,00

01.11.02.03 u   Unitat ventilació amb recuperació S&P 1600m3/h                  

Subministrament i col·locació de Sistema de Ventilació amb recupe-
rador  de calor muntat en caixa d'acer galvanitzat plastificat de color
marfil, aïllant termo acústic ignífug classe M1, embocadures amb junta
estanca i filtres amb una eficacia del 52%. Marca S&P o equivalent.

Model:                  CADB-N 18
Cabal maxim (m3/h):     1.600
Eficiència(%):          54
Nivell sonor màxim:             54 dB(A) radiats
Filtres:                        F6 i F8

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i
medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lat segons especificacions
de materials.

1,00
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01.11.02.04 m2 Plac.climaver NETO Metal. cond.tèrmica<=0,033W/mK,res.tèrmica>= 

Sumbinistrament, formació i col.locació de conducte autoportant per
a la distribució d'aire climatitzat basat en el sistema Climaver Metall
de Isover o similar, amb un gruix de 25mm apte per conduccions inte-
riors de aire calent i fred, executat amb el panell Climaver Neto de lla-
na de v idre d'alta densitat revestit per exterior amb un complex quà-
druple format per làmina d'alumini v ist, reforç de malla de v idre, kraftt i
vel de v idre, per l'interior incorpora teixit NET de v idre negre fins i tot
revestint el seu "cant mascle", amb incorporació de perfil Perfiver "L" ri-
giditzats d'alumini en arestes longitudinals del conducte, ev itant el
contacte de l'aire i raspalls de neteja amb la llana de v idre en zones
de talls i per mateix motiu instal lació del Perfiver H en registres, aporta
alts rendiments tèrmics i acústics, reacció al foc Euroclasse B-s1, d0 (la
millor per a conductes autoportants), i / pp de tall, execució, colzes i
derivacions segellant les seves unions amb cola Climaver, embocadu-
res, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver d'alumi-
ni, mitjans auxiliars i costos indirectes, totalment instal lat segons nor-
mes UNE i NTE-ICI-22, inclou Cinta d'alumini de 50 micres d'espessor i 63
mm d'ample amb addesiu a base de resines acríliques, Perfil d'alumini
extrusionat. Perfil d'alumini extrusionat, amb espessor aproximat de 1,1
mm. Inclou accessòris i mitjans auxiliars, totalemnt instal.lat i funcio-
nant.

Extracció
0,5 300,000 300,000 0,660 a*(b+c)*2/1000*1.1              
10 300,000 300,000 13,200 a*(b+c)*2/1000*1.1              
8 200,000 200,000 7,040 a*(b+c)*2/1000*1.1              
6 200,000 100,000 3,960 a*(b+c)*2/1000*1.1              

10 100,000 100,000 4,400 a*(b+c)*2/1000*1.1              
Aportació

4 300,000 300,000 5,280 a*(b+c)*2/1000*1.1              
12 300,000 300,000 15,840 a*(b+c)*2/1000*1.1              
8 200,000 200,000 7,040 a*(b+c)*2/1000*1.1              

10 100,000 100,000 4,400 a*(b+c)*2/1000*1.1              

61,82

01.11.02.05 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=100mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs
les peces especials

22,00

01.11.02.06 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=125mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs
les peces especials

18,00

01.11.02.07 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=160mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 160 mm de dià-
metre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs
les peces especials

8,00
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01.11.02.08 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=200mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 200 mm de dià-
metre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs
les peces especials

12,00

01.11.02.09 u   Ventilació amb linea S&P TD 350/125                             

Subministrament i col·locació de Ventilacidor en linea amb temporit-
zador . Marca S&P o equivalent.

Model:                  TD 350/125
Motor:                  helicocentífug
Cabal (m3/h):           150
Pressió disponible (Pa):        120
Nivell sonor màxim:             33 (a 1,5 metre)

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i
medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lat segons especificacions
de materials.

1,00

01.11.02.10 u   Reixet.impuls/retorn AH-AG 225x125                              

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada
amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. In-
clou les peces encessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o
equivalent.

Model:          AH-AG
Altura (mm):    125
Longitud (mm):  225

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

4,00

01.11.02.11 m   Reixe d'intempèrie AWG 800x330mm                                

Subministrament i col.locació de reixeta per intempèrie d'impulsió o
retorn fabricada amb alumini. Marca Trox o equivalent.

Model:          AWG
Altura (mm):    800
Base (mm):      330
dB(A):          35
Pa:             19

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

2,00
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01.11.02.12 u   Reixet.impuls/retorn AH-0 425x165 + plenum fibra                

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada
amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. In-
clou les peces encessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o
equivalent.

Model:          AH-0
Altura (mm):    165
Longitud (mm):  425

Inclosos connexionat al condunte o cel ras. Inclou caixó de plenum
200x500x200 mm de panell Climaver Neto amb l'encaix per la reixa,
materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons es-
pecificacions de materials.

8,00

01.11.02.13 u   Boca de ventilació Z-LVS 125                                    

Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb d'acer galvanitzat i impri-
mat segons Ral a definir. Per muntar-se de qualsevol geometria circu-
lar o plana. Inclou conducte i les peces encessaries per adaptar-se al
conducte. Marca Trox o equivalent.

Model:          Z-LVS 125 G1
Diàmetre (mm):  100

5,00

01.11.02.14 u   Reixeta intemperie Trox AWG 1585x495                            

Reixeta d'impulsió o retorn per intemperie fabircada amb d'acer gal-
vanitzat i imprimat segons Ral a definir. Inclou tela metàl·laca de 20 x
20 mm. Marca Trox o equivalent.

Model:          AWG
Altura (mm):    495
Longitud (mm):  1585

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

2,00
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SUBCAPITOL 01.12 V-INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                           
01.12.01 u   Armari met.mural VDI,rack 19´´,12U,670x600x400mm,porta vidre+pan

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor t ipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de
670x600x400 mm (alçària x amplària x fondària), porta de v idre securit-
zat amb pany i clau, fixat al parament

1,00

01.12.02 u   Switch 24 ports 10/100 Mbps                                     

Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack
19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat

1,00

01.12.03 u   Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

1,00

01.12.04 u   Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació frontal s/bastidor,2 U

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a
una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecà-
nicament

1,00

01.12.05 u   Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.,col.      

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

1,00

01.12.06 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 FTP,despl.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 FTP, amb connexió per des-
plaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

2,00

01.12.07 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45
doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïlla-
ment, amb tapa, preu alt, encastada

4,00

01.12.08 m   Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa-
rells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina,
de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

120,00
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01.12.09 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat

100,00

01.12.10 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat

15,00

SUBCAPITOL 01.13 V-INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ INCENDIS                          
01.13.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

3,00

01.13.02 u   Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb armari muntat superficialment

1,00

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

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i v ies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

12,00

01.13.04 u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,420

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salva-
ment i v ies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

2,00
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SUBCAPITOL 01.14 V-EQUIPAMENT                                                    
APARTAT 01.14.01 V-EQUIPAMENT ESPORTIU                                           

01.14.01.01 m   Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient fusta envernissada  

Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissa-
da

v estidors 2 8,40 16,80
2 5,50 11,00

v estidor arbitre 1 1,00 1,00

28,80

01.14.01.02 ut  Guixetes i armaris vestidors                                    

Mòdul de guixeta de 60 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de
fons, amb dues portes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat
amb fenolic per les dues cares, amb portes de 16 mm de gruix, amb
cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i
separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4
mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxida-
ble, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regula-
bles de PVC, fixat mecànicament.

57,00

APARTAT 01.14.02 V-EQUIPAMENT BANYS                                              
01.14.02.01 u   Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall reclinable especial per a minusvàlids, de 570x625 mm de mesu-
res totals, en tub d'alumini a recobriment en nylon, incorpora làmina de
seguretat com a protecció en cas de rotura, instalat.

5,00

01.14.02.02 u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capaci-
tat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies expo-
sades, antivandàlic i amb v isor de nivell de sabó i clau de seguretat ,
col·locat amb fixacions mecàniques

5,00

01.14.02.03 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

5,00

01.14.02.04 u   Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar                      

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

5,00
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SUBCAPITOL 01.15 V-INTRUSISME                                                    
01.15.01 u   Central seg.antirobatori,circuits,alarma,memòria,teclat,munt.int

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit
de retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma
i teclat programable, muntada a l'interior

1,00

01.15.02 u   teclat amb display LCD per permís entrada                       

Subministrament i colocació de teclat amb display LCD per permís en-
trada porta entrada principal.

1,00

01.15.03 u   Det.IR passiu,90°,abast long.<=12m,munt.superfic.paret          

Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un
abast longitudinal <=12 m, muntat superficialment a la paret

6,00

01.15.04 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat

40,00

01.15.05 u   Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.estanca,munt.superf.         

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment

1,00

01.15.06 m   Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2+2x0,75mm2,tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat
en tub

40,00

01.15.07 u   Sirena elect.+senyal llumi.,protegida,munt.ext.                 

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de
la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior

1,00

01.15.08 u   Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop f

Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop fina-
litzats els treballs d'instal·lació. Entrega de documentació final d'obra i
curs de formació.

1,00
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CAPITOL 02 COBERTA PISTES                                                  
SUBCAPITOL 02.01 P-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              

02.01.01 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroex-
cavador i càrrega mecànica sobre camió

rases coberta textil 2 38,50 0,60 0,50 23,10
2 36,00 0,60 0,50 21,60

44,70

02.01.02 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

xarxa sanejament 3 40,00 0,40 0,40 19,20

19,20

SUBCAPITOL 02.02 P-FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ                                      
02.02.01 m3 Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, ar-
mat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia d'1 m2/ m3

sabates coberta tèxtil 2 38,50 0,60 0,40 18,48
2 36,00 0,60 0,40 17,28

35,76

SUBCAPITOL 02.03 P-ESTRUCTURA                                                    
02.03.01 m2 Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista esportiva,

Subministrament i Muntatge d'Estructura metàl·lica lleugera per a co-
berta de pista esportiva, de dimensions totals 35,5 x 38,00 m. i alçada
total 13,1 m., amb pilars i encavallades formades per perfils d'alumini
extrusionat de límit elàstic 2600kg/cm2 i aleació 6082 T6, amb una de-
formació màxima del 2%.

Formada per:
- Pòrtic Pilar/Dintell: Gelosía 700 mm: 9 uts.
- Pilars secundàris: 14 uts
- Riostres: 106,6x75x3 mm: segons planols
- Corretges: 106,6x65x2,5 mm: segons planols

Inclús cargoleria, plaques d'ancoratge, cables de tensat recobert de
PVC (creus d'arriostrament) i barres tensores per a la coberta. Inclou
també l'estructura secundària de suport de la façana

Unitat d'obra totalment acabada i llesta per a la col·locació de les lo-
nes de tancament, segons especificacions del fabricant. Inclús tots els
accessoris i medis auxiliars necessaris per al seu correcte muntatge.

Sistema OKATENT ó similar.

coberta tèxtil 1 38,000 35,400 1.345,200

1.345,20
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02.03.02 dm3Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense re-
tracció tipus SIKA MONOTOP 618. Inclús tots els medis auxiliars neces-
saris per a la seva correcta execució.

coberta textil 32 3,500 3,500 0,500 196,000

196,00

SUBCAPITOL 02.04 P-TANCAMENTS                                                    
02.04.01 m2 Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de cober

Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de coberta
de dimensions 35,5x38 m i 13,1 m d'alçada, amb membrana de teixit de
polièster recobert en les dues cares de PVC impermeable, tipus VAL-
MEX color blanc RAL 9010 amb protecció ignífuga de qualificació M2
segons norma UNE 23-727, amb un pes de 620gr/m2. Inclús tots els ac-
cessoris i medis auxiliars per al seu correcte muntatge segons especifi-
cacions del fabricant.
Inclou portes en els tancaments verticals segons plànols de detall, mit-
jançant la incorporació de membranes corredisses.

Fomat per:
- 7 lones de coberta LCUB25 per una llum de 38m.
- 2 lones triangle LTRG25 de 38 m.
- 28 cortines laterals LCRT5 de 5m.

Sistema OKATENT ó similar.

coberta textil 1 38,150 52,500 2.002,875
2 368,400 736,800

2.739,68

SUBCAPITOL 02.05 P-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
02.05.01 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

pluv ials 1 40,00 40,00

40,00

02.05.02 u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides inte-
riors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa
de formigó prefabricat, col·locat

2,00

02.05.03 m   Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/l

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal
corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit
de formigó HNE-15/P/10

ev aquació aigües coberta
tèxtil

2 38,50 77,00

77,00

30 de mayo de 2017  Pàgina 43



AMIDAMENTS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.05.04 u   Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x340x40mm,pes=41kg,col.morter 

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de
pes i col·locada amb morter

2,00

02.05.05 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

2,00
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CAPITOL 03 URBANITZACIÓ                                                    
SUBCAPITOL 03.01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

03.01.01 m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electro-
soldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de
tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntatge inclòs

separació parcela 1 62,75 62,75
1 49,00 49,00

111,75

SUBCAPITOL 03.02 DESMUNTATS I ENDERROCS                                          
03.02.01 m   Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i en-
derroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

porta i tanca perimetral 1 13,60 13,60
1 23,70 23,70

37,30

03.02.02 m3 Enderroc mur cont. maçon.,m.man.,càrrega man.                   

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

tanca perimetral 1 23,70 0,20 0,80 3,79

3,79

03.02.03 m3 Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.             

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

tanca perimetral 1 7,05 0,30 2,40 5,08

5,08

03.02.04 m3 Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega man/mec.  

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

mur bloc 1 22,50 0,40 0,40 3,60
mur formigó 1 7,05 1,00 0,60 4,23
piló interior 1 1,00 1,00 2,50 2,50

10,33

03.02.05 u   Tala directa arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport bro

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

17,00

03.02.06 m   Demolic.vorada sob/terra,m.mec.+càrrega cam.                    

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

v ores petanca 1 80,00 80,00
1 46,00 46,00
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2 62,00 124,00

250,00

03.02.07 u   Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.         

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega ma-
nual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3,00

03.02.08 u   Retirada banc fusta llarg.<=2,5m,enderr.daus form.,càrrega man/m

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equi-
pament i la runa sobre camió o contenidor

3,00

03.02.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

reixes 1,1 0,37 0,41
mur bloc 1,1 0,76 0,84
mur FA 1,1 5,08 5,59
fonamentacions 1,1 10,33 11,36
arbres 1,1 1,70 1,87
v ores 1,1 0,75 0,83

20,90

SUBCAPITOL 03.03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
03.03.01 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM              

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

total 1 2.196,60 2.196,60

2.196,60

03.03.02 m3 Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.dire

Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

desmunt terres 1 740,60 740,60

740,60

03.03.03 m3 Subministr.terra adeq.aport.                                    

Subministrament de terra adequada d'aportació

aport terres reblert 1 1.456,00 1.456,00

1.456,00
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SUBCAPITOL 03.04 URBANITZACIÓ                                                    
03.04.01 m3 Paviment form.s/add. HM-25/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic remol.mec

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i v ibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

pista 1 1.370,94 0,15 205,64

205,64

03.04.02 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

pista 1 1.370,94 1.370,94

1.370,94

03.04.03 m   Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm                       

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

pista 7 35,60 249,20
7 38,11 266,77

515,97

03.04.04 u   Pintat pista poliesportiva,poliuretà,m.manuals                  

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons re-
glaments federatius, amb pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

2,00
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CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT                                               
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CAPITOL 05 CONTROL DE QUALITAT                                             
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QUADRE DE PREUS 1
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1 EDIFICI VESTUARIS                                               
SUBCAPITOL 1.01 V-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              
K222142A     m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora 7,11

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

SET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
K222B432     m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg 7,95

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades
a la vora

SET  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.02 V-FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                      
E3Z112P1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió           7,04

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HL-150/P/20 de consistència plàsti-
ca i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

SET  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
13512J51     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr 89,35

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 40 kg/m3 d'arma-
dura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia d'1 m2/ m3

VUITANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
193527BA     m2  Placa formigó hidròfug HA-25/P/20/I 15cm,malla el.b/corrug. B500 26,44

Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix , armada amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter im-
permeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes en pols, amb una dotació
de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil
de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS

VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
E7C2E571     m2  Aïllam.planxa (XPS),g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica 5,01

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix  i resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície lli-
sa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

CINC  EUROS amb UN CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.03 V-ESTRUCTURA                                                    
E4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant 1,25

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
E442502C     kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,recta 1,23

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 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 antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols

UN  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
E4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti 1,22

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

UN  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
E4445111     kg  Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob 1,12

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils la-
minats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col·locat a l'obra

UN  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
E44Z5A25     kg  Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti 2,68

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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E4ZZR001     dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 1,89

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense retracció tipus SIKA MONO-
TOP 618. Inclús tots els medis aux iliars necessaris per a la seva correcta execució.

UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.04 V-TANCAMENTS                                                    
E84B3E67     m2  Cel ras pl.acer prelacat color                                  29,32

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat de color a escollir per la DF, amb cantell rebaixat
enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura v ista d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mit-
jançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
163L22A2C    m2  Tanc. façana panell sandvitx acer g=50 mm nerva. guix laminat   47,42

Tancament de façana amb un full exterior compost per panell sandvitx  de dues planxes d'acer i
aïllament de poliuretà amb un gruix  total de 50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc, gruix  de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i siste-
ma de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical. Inclou subestructura d'acer gal-
vanitzat. Cambra d'aire no ventilada, de 5 cm. de gruix . Full interior compost per extradossat de
plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca. Placa de guix  laminat hi-
dròfuga a les zones humides. Partida acavada amb part proporcional de remats, encintat i masi-
llat de juntes.

QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
E54577BB1    m2  Coberta sandwich acer pend. <30%, PU                            31,64

Coberta sandwich de xapa d'acer, amb pendent inferior a 30 % , formada per placa amb dues
planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix  total de 80 mm, amb la cara exterior nerva-
da, color estàndard, diferent de blanc, gruix  de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudi-
nal encadellat i sistema de fixació oculta, i.p.p. de remats i fixacions.

TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.05 V-DIVISIONS I ACABATS INTERIORS                                 
E8443260     m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa 19,73

Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de sus-
pensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. A les zones humides es
colocarà placa hidròfuga.

DINOU  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
E82D1H3H     m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres premsat esmalt.,preu alt,16-25p/m 16,29

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat,
grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

SETZE  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
E9DA1623     m2  Paviment int.raj.gres extruït,s/esmalt.-polir,rectang/quadr. pre 22,91

Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

VINT-I-DOS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
E6524A4B     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm/400mm(70mm),1xA(15  27,89

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W. A les zones humides es colocarà plaques hidròfugues.

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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E6523B4B     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12, 34,67

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus foc (F) a cada cara de 12,5 mm de
gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèr-
mica >= 1,081 m2.K/W. Estabilitat al foc EI 90

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
E9U341A1     m   Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beu 5,57

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

CINC  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
E898J2A0     m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         3,42

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

TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       3,94

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

TRES  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
E7D21323     m2  Aïllament,g=2cm,morter ciment+perlita+vermic. projec.elem.lin.  8,31

Aïllament de gruix  2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals

VUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E74351BL     m2  Membrana g=1,2mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/ 12,26

Membrana de gruix  1,2 mm, d'una làmina de PVC flex ible no resistent a la intempèrie, amb ar-
madura de malla de fibra de v idre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adhe-
rir al suport

DOTZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
E7B111F0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,200-250g/m2,s/adh.   3,45

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir

TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.06 V-FUSTERÍA EXTERIOR                                             
EAF5N59D1    u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x330cm,p      1.040,68

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aprox imat de 235x330 cm, elabo-
rada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mí-
nima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

MIL QUARANTA  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
EAF5N59D     u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x260cm,p      842,86

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aprox imat de 235x260 cm, elabo-
rada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mí-
nima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

VUIT-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

EAF5CP9C1    u   Fulla fixa alumini lacat,80x370cm,preu alt,classif. 4 9A        248,06

Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aprox imat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

DOS-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb SIS CÈNTIMS
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EAF5CP9C     u   Fulla fixa alumini lacat,45x195cm,preu alt,classif. 4 9A        87,96

Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aprox imat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

VUITANTA-SET  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
EC1FA321     m2  Vidre aïlla.1lluna incolora 6mm+1lam.segur.incolor,1butiral tran 45,56

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix  i un v idre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent, de 3+3 mm de gruix  i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de v idre so-
bre fusta, acer o alumini

QUARANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

EAFA110L     u   Porta alumini lacat.,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,col.         375,66

Porta d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

TRES-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

EAVJCEAD     m2  Gelosia alu.lacat lamel·les orientable horitz. ampl.=200-250mm, 81,73

Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 200 a 250 mm d'amplària, , amb ac-
cionament manual, col·locada

VUITANTA-UN  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
1A1E2311     m2  Tancament ext.pract.120x120cm,finestra alumini lacat,2bat.,vidre 280,61

Tancament ex terior practicable per a un buit d'obra aprox imat de 120x120 cm, amb finestra d'alu-
mini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, v idre aïllant de dues llunes incolores i cam-
bra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

DOS-CENTS VUITANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

EB3M4523     m2  Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=0,8mm,àrea perf.=60-70%, 23,29

Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 0,8 mm de gruix , amb una àrea perforada
de 60 a 70 % , diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nerv i
d'1 a 1,5 mm, col·locada

VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.07 V-FUSTERÍA INTERIOR                                             
EAQEA4NC     u   Porta block bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=70+70cm,h=210cm,lacat, 228,07

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix , amb una
llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix  de bastiment de 10 cm,
com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a v idre de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

DOS-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS
EAQEA18C     u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares 150,13

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix , amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix  de bastiment de 10 cm, com a mà-
x im, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de
MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó
cromat, amb placa petita, de preu alt

CENT CINQUANTA  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
EAQF8316     u   Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig enverniss 133,66

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, aca-
bat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix  tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

CENT TRENTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

E66E0328     m2  Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm,col.                   105,41

Mampara modular de 80 mm de gruix , formada per simple v idre laminar de seguretat de 3+3 mm
de gruix , amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàs-
tics per al segellat dels v idres i del perímetre dels taulers, col·locada

CENT CINC  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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E66E33M6     m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer 171,09

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix  i 82,5x210
cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

CENT SETANTA-UN  EUROS amb NOU CÈNTIMS
EABG9A62     u   Porta acer galv., 2 bat.,200x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llis 257,56

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix  i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada

DOS-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.08 V-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
ED7FP362     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b 32,58

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

TRENTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
ED7FP462     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b 40,28

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

QUARANTA  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
ED7FP562     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=250 mm,PN=6 b 52,98

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

CINQUANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
ED351430     u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               39,88

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix , per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

TRENTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
E5ZJT77P     m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal 13,14

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix , 70 cm de desenvo-
lupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàni-
ques, i segellat

TRETZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
ED15B771     m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides          14,87

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

CATORZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
EJ3224BF     u   Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,D=30mm,connect.xarxa evac.     28,37

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, con-
nectat a la xarxa de petita evacuació

VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
ED5FC194     m   Canal plàstica,a=100-200mm,h=130-160mm,+perfil lat.,reixa plàsti 45,19

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix  i parets de 100 mm de gruix

QUARANTA-CINC  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
EJ33B7NG     u   Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC             7,92

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

SET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
E5ZH4DK4     u   Bonera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques            31,32

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

TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.09 V-INSTAL·LACIONS D'ACS I  AFS                                    
FDK2Z001     u   Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv 113,83

Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv

CENT TRETZE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
EN12A4F0     u   Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa                   143,89

Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

EN83A3E7     u   Vàlvula disc entre brides,DN=60mm,PN=10bar,fosa,munt.superf.    70,38

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 60 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

SETANTA  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
ENE2A300     u   Filtre colad.,d=65mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat              67,63

Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat em-
bridat

SEIXANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
EJ2ZA121     u   Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma 9,16

Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma

NOU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EJMZ001      u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal        378,08

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal

TRES-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          1,98

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada

UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
EFB19422     m   Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.        12,33

Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.

DOTZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
EFB43357     m   Tub PE-R,DN=12mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà, 5,20

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 12 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma
UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS
EFB44357     m   Tub PE-R,DN=16mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà, 5,52

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 16 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma
UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

CINC  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
EFB46357     m   Tub PE-R,DN=25mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà, 7,79

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 25 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma
UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

SET  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
EFQ37642     m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1´´,g=19mm,dificult.mi   8,33

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de
19 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C i classificació BL-s·,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

VUIT  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
EFC9Z501     m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 6,76

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor 2.3 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

SIS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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EFC9Z502     m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 7,50

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor 2.8 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EFC9Z503     m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 8,64

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor 3.6 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EFC9Z504     m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 10,24

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor 4,5 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

DEU  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
EFC9Z901     m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     4,49

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor 2.3 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
EFC9Z902     m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     5,32

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor 2.8 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

CINC  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
EFC9Z903     m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     6,26

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor 3.6 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

SIS  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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EFC9Z904     m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     7,61

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor 3,0 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

SET  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EFC9Z905     m   Tub polipropilé DN=50mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     9,60

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 50 mm i espessor 3,7 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT  Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

NOU  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
EN31Z003     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=20,PN=16bar,fosa+llautó            11,15

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

ONZE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
EN31Z004     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            13,64

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EN31Z005     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            18,00

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

DIVUIT  EUROS
EN31Z006     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            26,56

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

VINT-I-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
EN31Z007     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            37,12

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

TRENTA-SET  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
ENF1Z002     u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 40                      636,93

Subministrament i col.locació de vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de
40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, mar-
ca TOUR & ANDERSON model TA-MATIC 3400 rang d'ajust 30-45ºC o equivalent, muntada,
inclòs accessòris

SIS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

ENF1Z001     u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 50                      715,34

Vàlvula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions ros-
cades de 20 mm de diàmetre nominal, marca TOUR & ANDERSON model TA-THERM o equi-
valent, muntada

SET-CENTS QUINZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

ENF1UC10     u   Vàlvula reguladora termostàtica,ametall,D=20mm,muntada          62,25

Vàlvula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions ros-
cades de 20 mm de diàmetre nominal, marca TOUR & ANDERSON model TA-THERM o equi-
valent, muntada

SEIXANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

30 de may o de 2017  Pàgina 8



QUADRE DE PREUS 1
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

EEU5U002     u   Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C 7,73

Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col.lo-
cat roscat

SET  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EJ22112A     u   Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x1/2"-1/2"  61,82

Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

SEIXANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
EJ22D721     u   Braç dutxa alum.anoditzat p/ruix.,munt.superf.,preu alt,1/2"-1/2 15,11

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb en-
trada de 1/2" i sortida de 1/2"

QUINZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EJ22E720     u   Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt    6,71

Ruixador fix , d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt

SIS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
EJ13B712     u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura 97,06

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

NORANTA-SET  EUROS amb SIS CÈNTIMS
EJ23112G     u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets         49,15

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

QUARANTA-NOU  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
EJ14B11P     u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.            118,68

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació

CENT DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
EJ24A121     u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          14,68

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

CATORZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.10 V-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                  
APARTAT 1.10.1 V-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                        
SUBAPARTAT I.4.1 QUADRES ELECTRICS                                               
EG1PZ302     u   Conjunt protecció+mesura TMF-1 amb.compt.s/icp,col.superf       938,76

Subministrament i col·locació de Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a connexió a
trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió per a una potència de 17.32 a 43.64kW, amb
comptador multi funció, transformadors d'intensitat 100/5 A, bases de tamany DIN1, rellotge elec-
trònic, verificació conjunta amb caixa modulars de doble aïllament de polièster reforçat,  embarrat,
base de fusibles amb fusiblesi certificat de codi de barres, i tot tipus d'accessoris, col·locat super-
ficialment

NOU-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS

EG11Z001     u   Caixa Seccionament. Sortida CGP + linia de distrubució          104,37

Subministrament i col·locació de caixa de seccionament de 580x290x160mm, amb sortida a
CGP per la part superior i sortida línia de distribució part inferior, de poliester reforçat amb fibra de
v idre de la casa CAHORS ref.446,154 o equivalent de dimensions en mm (U,V,X,Y) (200, 560,
277, 158), autoventil·lada per ev itar condensacions sense reduir el grau de protecció transitòria i
permanent,  inclòs tot tipus d'accessoris, muntada superficialment i provada. muntada superficial-
ment

CENT QUATRE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
EG11U916     u   C.G.P. 160A,450x300x160mm,UNESA-9,base NH T-0+fusibles,munt.supe 119,64

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esque-
ma UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm2 de sec-
ció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment

CENT DINOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EG1PZ001     U   Quadre General Distribució                                      1.221,03

Subministrament i col·locació de Quadre General Distribució segons esquema elèctric unifilar i
especificacions marca Schneider Electric o equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electro-
zincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfo-
rades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.
Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Contactors i Rellotges horaris
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectiv itat i el poder de tall de cap-
çalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb
el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà per-
fectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 % . Executat segons REBT., normativa v igent, plànols, esquemes unifi-
lars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis aux iliars.
Totalment muntat i en funcionament.

MIL DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS
EG1PZ002     U   Quadre General d'Enceses                                        359,09

Subministrament i col·locació de Quadre d'Encences segons esquema elèctric unifilar i especifi-
cacions marca Schneider Electric o equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electrozincada,
reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Polsadors amb llum d'estat
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectiv itat i el poder de tall de cap-
çalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb
el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà per-
fectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 % . Executat segons REBT., normativa v igent, plànols, esquemes unifi-
lars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis aux iliars.
Totalment muntat i en funcionament.

TRES-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb NOU
CÈNTIMS

SUBAPARTAT I.4.2 CONDUCTORS I SAFATES                                            
EGZZZ001     u   Alimentació elèctrica de punt de llum                           18,68

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb polsador) Inclosos conduc-
tors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament o senseor de presència
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

DIVUIT  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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EGZZZ002     u   Alimentació elèctrica de punt de llum Pista                     34,28

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb polsador) Inclosos conduc-
tors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament o senseor de presència
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
EGZZZ003     u   Alimentació elèctrica de punt de llum emergencia                11,65

Punt de llum emergència o kit d'emergencia. Inclosos conductors i canalització a lluminària i a
mecanisme d'accionament i línia de control des de telecomandament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
EGZZZ009     u   Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat           21,08

Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos conductors i canalització a llumi-
nària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

VINT-I-UN  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EGZZZ004     u   Alimentació presa de corrent simple / múltiple                  22,73

Alimentació a pressa de corrent simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a
mecanisme.
Característiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVC rígid classe m1
(UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EGZZZ007     u   Alimentació elèctrica de bomba recirculació                     48,54

Alimentació elèctrica de bomba de recirculació. Inclosos conductors, tub de protecció, caixa de
derivació des del elements fins a la caixa de derivació corresponent
Característiques:
able de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), pro-
tecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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EGZZZ008     u   Alimentació elèctrica element de climatització                  21,08

Subministrament i coloció d'alimentació electrica d'element terminal de climatització com fancoil,
inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador.
Característiques:
Derivació a punt de comsum de climatització: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

VINT-I-UN  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
EGZZZ005     u   Sistema de xarxa equipotencial                                  21,95

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots els locals de que disposin
banys, lavabos, vestidors, piscina, spa. En tots els locals humits, es connectaran totes les mas-
ses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb arandeles Faston de cadascuna de les parts me-
tàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament
de PVC de 750 V, inclús tub flex ible per a les connexions, caixes de pas, i connexió al terra.
Completament instal·lat.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
EG31G206     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x1, 1,53

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tri-
polar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
EG31G306     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,3x2,5 1,81

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tri-
polar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

UN  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
EG31G406     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x4m 2,38

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tri-
polar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

DOS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
EG31J506     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x6m 5,19

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, pen-
tapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub

CINC  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
EG31J706     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x16 11,60

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, pen-
tapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

ONZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
EG31J806     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x25 19,82

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, pen-
tapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub

DINOU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
EG22H515     m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2 0,87

Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

ZERO  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
EG22H715     m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2 0,98

Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
FG22TK1K     m   Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,can 2,07

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS
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EG151411     u   Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.normal,encastada               3,90

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal, encastada

TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
EG15Z001     u   Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.encastada       16,05

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, munta-
da encastada

SETZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS
EG2D2502     m   Safata planxa acer galv.cega+ala estànd.,ampl.=200mm,munt.superf 9,56

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàndard, de 200 mm d'amplària,
muntada superficialment

NOU  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
SUBAPARTAT I.4.3 MECANISMES                                                      
EG63Z001     u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,Schuko,encasta  8,91

Subministrament i col·locació de presa de corrent bipolar tipo Schuko (2P+T) amb tapa, de tipus
universal, per a càrregues fins a 16A i 250 V de tensió d'alimentació, preu alt ref. MTN277000
serie Elegance + ref. MTN218360 de Schneider, encastat. Posició i color del mecanisme i marc
a definir per la D.F. Inclou marc, caixa i connexionat elèctric. Muntat i funcionant.

VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
EG63D15R     u   Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa 8,64

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EG621193     u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat 6,36

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

SIS  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EG621G93     u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      7,32

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

SET  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
EG63Z102     u   Punt de treball format per 2 endolls SN i 2vd                   40,50

Subministrament i colocació de punt de treball format per 2 endolls de servei normal de color blnc
i una presa doble de veu i dades categoria 6a. Instalat en canal perimetral en pared.

QUARANTA  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
SUBAPARTAT I.4.5 POSTA A TERRA                                                   
EGZZZ005     u   Sistema de xarxa equipotencial                                  21,95

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots els locals de que disposin
banys, lavabos, vestidors, piscina, spa. En tots els locals humits, es connectaran totes les mas-
ses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb arandeles Faston de cadascuna de les parts me-
tàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament
de PVC de 750 V, inclús tub flex ible per a les connexions, caixes de pas, i connexió al terra.
Completament instal·lat.

VINT-I-UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
EGD1421E     u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter 15,36

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

QUINZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EG380907     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            7,55

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 1.10.2 V-IL·LUMINACIÓ                                                  
SUBAPARTAT I.5.1 ENLLUMENAT                                                      
EH32Z501     u   Aplic super. 1x14W Thorn MANDI                                  47,16

Subministrament i col·locació de Aplic de paret sobre mirall de bany. Marca Thorn o equivalent.

Model: Mandi 1x14W T16 L830 CLII GRY
Óptica: Policarbonat
Chasis: Alumini extrusionat
Làmpada: Fluorescent 1 / 24 W
Gradu de protecció: IP 55.

Inclòs tots el elements i medis aux iliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada.
Instal·lada i funcionant

QUARANTA-SET  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EH2DZ303     u   Downlight.LED horitz.20w,encast.Lamp MINIKOMBIC                 48,37

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar encastada. Inclou DRIVER i elements aux iliar
per anar encastada. Marca Lamp o equivalent.

Model:                  9241330 MINIKOMBIC
Reflector:                      Policarbonat  Opal
Xassís:                 Policarbonat
Difussor:                       Opal especial led
Tubs LED:               19 W
Grau de protecció:              IP 44
ºK :                    3000
IRC :                   80

Inclòs tots el elements i medis aux iliars. Connectada electricament. Inclou balastre i làmpada.
Instal·lada i funcionant.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
EHB1E334     u   Llumenera estanca,s/difus.ni reflec.,1x58W,planxa acer,superfic. 18,70

Llumenera estanca sense difusor ni reflector i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer, AF, IP-54 i muntada superficialment al sostre

DIVUIT  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
EH13Z007     u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65                             281,07

Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equivalent. És una gamma de llu-
minàries industrials, dissenyada per a aplicacions d'il·luminació general des de gran altura, com
per exemple pavellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 nivells de flux lumínic, i els
seus principals característiques són la seva modularitat i gran eficàcia. Cos fabricat en extrusió
d'alumini anodizat en color negre mat. Amb cristall temperat pla serigrafiat. Dissipació passiva a
través del cos per a una correcta gestió tèrmica. Models per a LED MID-POWER, temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflectors de plàstic tècnic amb un alt ín-
dex de reflex ió. Amb un grau de protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característiques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

DOS-CENTS VUITANTA-UN  EUROS amb SET CÈNTIMS
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EH13Z008     u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65 + Kit E.                    344,07

Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equivalent. És una gamma de llu-
minàries industrials, dissenyada per a aplicacions d'il·luminació general des de gran altura, com
per exemple pavellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 nivells de flux lumínic, i els
seus principals característiques són la seva modularitat i gran eficàcia. Cos fabricat en extrusió
d'alumini anodizat en color negre mat. Amb cristall temperat pla serigrafiat. Dissipació passiva a
través del cos per a una correcta gestió tèrmica. Models per a LED MID-POWER, temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflectors de plàstic tècnic amb un alt ín-
dex de reflex ió. Amb un grau de protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característiques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SET
CÈNTIMS

SUBAPARTAT I.5.2 EMERGENCIES                                                     
EH61E811     u   Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,DAISALUX Hydra 36,63

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux apro-
x imat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aprox imada de 15 m2, amb
un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, marca DAISALUX model Hydra N2S o
equivalent

TRENTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.11 V-INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I  VENTILACIÓ                  
APARTAT I.6.1 PRODIUCCIÓ DE CLIMATITZACIÓ I  ACS                               
EEH5Z201     u   Bomba Calor aerotermia Baetulenn B30 BTHJ200                    9.000,49

Subministrament i col·locació de bomba de calor tipus aerotèrmia per producció ACS, climatitza-
ció i calefacció Tecnologia INVERTER i la recuperació de calor per a ACS. Ventiladors del tipus
axial per funcionament. carcasa metàl·lica de protecció amb pintura d’exterior. Inclou modul exte-
rior i interior (hidrokit). Segons especificacions. Marca Baetulenn o equivalent.

Model:                                  BAETHERM B30 BTHJ200
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Potència fred (aigua 7º/12ºC; aire 35ºC) (kW):  15.52
Potència calor (aigua 40º/45ºC; aire 7ºC) (kW): 18.88
Potència recuperació (kW):                      21.61
COP:                                    3,24
EER:                                    2.72
Temperatura màxima d'impulsió:          62º C a -5ºC exterior

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris, bancada, transport fins
obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de
gestió tècnica,mà d'obra, materials i medis aux iliars. Totalment instal·lada i funcionant.

NOU MIL  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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EEH5Z202     u   Equip Solar termica Baetulenn BAESOL B30                        3.191,27

Subministrament i col·locació de sistema de producció d'ACS amb solartermia termodinámica.
Tecnologia sistema de producció d'ACS basat en el funcionament de la bomba de calor i suport
de l'energia solar. Cos d'acer inox idable 316L. Pressió màx. ser. 6 bar. Classifiació energètica
LOT1 A. Compressor Alternatiu. Inclou placa exterior amb sistema de subjecció, canonades de
coure segons fabricant entre placa ex terior i interior i modul interior amb sistema d'acumulaicó,
compressor, control, sondes, resistència de recolçament, etc.  Segons especificacions. Marca
Baetulenn o equivalent.

Model:                                  BAETHERM BAESOL B30
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Volum acumulació                                500 litres
Potència / COP (ext 35ºC) (kW):         3.68 7 3.5
Potència / COP (ext 7ºC) (kW):          2.36 / 2.65

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris, bancada, transport fins
obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de
gestió tècnica,mà d'obra, materials i medis aux iliars. Totalment instal·lada i funcionant.

TRES MIL CENT NORANTA-UN  EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS

EEU4U010     u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r 40,24

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb conne-
x ió de 3/4' de D, col.locat roscat

QUARANTA  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
ENL1Z301     u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 32-120F                     548,28

Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal.lacions de
clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt
amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions.
Marca Lowara o equivalent.

Model:                  ecocirc XL 32-120F
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         3.8 m3/h
Alt impulsió (aprox .):  9 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport / bancada, antiv ibratoris,
connexió electrica fins a quadre de protecció, elements i medis aux iliars. Instal·ladas i funcionant.

CINC-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

ENL1Z302     u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 25-100                      537,78

Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal.lacions de
clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt
amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions.
Marca Lowara o equivalent.

Model:                  ecocirc XL 25-100
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         1.8 m3/h
Alt impulsió (aprox .):  7.5 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport / bancada, antiv ibratoris,
connexió electrica fins a quadre de protecció, elements i medis aux iliars. Instal·ladas i funcionant.

CINC-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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EEUEZ013     u   Dip. inèrcia 500l acer al carboni amb serpentí tubular, aillat  1.497,84

Subministrament i col·locació d’acumulador d'aigua calenta amb serpentí marca Lapesa o equiva-
lent. Superfícies interiors acer inox. ansi 316 L al crom-níquel-molibdèa, ànode de magnesi de sè-
rie i aïllament de 80 mm. Inclòs 4 vàlvules de tall, ,1 manòmetres de glicerina, 1 termòmetres, 1
purgador 1 vàlvula de buidat conduïda fins a bunera/tub de sanejament. Inclòs materials, medis
auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lat. Característiques del bescanviador:

Model: GX500-M1
Temperatura Màx. de funcionament: 95 ºC
Pressió màx. de funcionament: 8 bar

Veure especificació de equips. Inclòs materials, medis aux iliars i mà d'obra. Totalment instal·lat i
funcionant.

MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EN924427     u   Vàlvula seguretat embridada,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf.     118,19

Vàlvula de seguretat de recorregut curt embridada, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

CENT DIVUIT  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
EEU57555     u   Termòmetre Hg,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<=120°C,col.roscat      13,82

Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
EEU11113     u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         9,18

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo-
rada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

NOU  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
EEU6U001     u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    11,00

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

ONZE  EUROS
EN31Z004     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            13,64

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EN31Z006     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            26,56

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

VINT-I-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
EN31Z007     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            37,12

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

TRENTA-SET  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
EFC9Z501     m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 6,76

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor 2.3 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

SIS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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EFC9Z502     m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 7,50

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor 2.8 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

SET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EFC9Z503     m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 8,64

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor 3.6 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EFC9Z504     m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 10,24

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor 4,5 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

DEU  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
EFC9Z507     m   Tub polipropilé DN=75mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 23,74

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 75 mm i espessor 8,4 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
EJM12409     u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal    112,28

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

CENT DOTZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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APARTAT I.6.2 CLIMATITZACIÓ I DIFUSIO                                         
EEJ5Z301     u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.80/4.78kW FCW-412V          742,34

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb envoltant a 2 tubs, marca Aermec o
similar, model FCW-412V, de 3800 kW de potència frigorífica nominal i 4750 kW de potència ca-
lorífica segons condicions Eurovent. Inclou motor de tres velocitats seleccionables, safata de re-
collida de condensats prolongada de sèrie, bomba de condensats i filtre d'aire es rentale i de fàcil
extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis
auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de desgüas fins baixant, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàl-
vula de tres v ies + actuador, vàlvula d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de
connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Total-
ment instal·lat segons especificacions de materials.

SET-CENTS QUARANTA-DOS  EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EEJ5Z302     u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.0/2.4kW FCW-312V            668,84

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb envoltant a 2 tubs, marca Aermec o
similar, model FCW-312V, de 3000 kW de potència frigorífica nominal i 2400 kW de potència ca-
lorífica segons condicions Eurovent. Inclou motor de tres velocitats seleccionables, safata de re-
collida de condensats prolongada de sèrie, bomba de condensats i filtre d'aire es rentale i de fàcil
extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis
auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de desgüas fins baixant, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàl-
vula de tres v ies + actuador, vàlvula d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de
connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Total-
ment instal·lat segons especificacions de materials.

SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEMZZ602     u   Unitat ventilació amb recuperació S&P 1600m3/h                  1.219,11

Subministrament i col·locació de Sistema de Ventilació amb recuperador  de calor muntat en cai-
xa d'acer galvanitzat plastificat de color marfil, aïllant termo acústic ignífug classe M1, embocadu-
res amb junta estanca i filtres amb una eficacia del 52% . Marca S&P o equivalent.

Model:                  CADB-N 18
Cabal maxim (m3/h):     1.600
Eficiència(% ):          54
Nivell sonor màxim:             54 dB(A) radiats
Filtres:                        F6 i F8

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis aux iliars, i mà d'o-
bra. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.

MIL DOS-CENTS DINOU  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EE51Z001     m2  Plac.climaver NETO Metal. cond.tèrmica<=0,033W/mK,res.tèrmica>= 13,09

Sumbinistrament, formació i col.locació de conducte autoportant per a la distribució d'aire climatit-
zat basat en el sistema Climaver Metall de Isover o similar, amb un gruix  de 25mm apte per
conduccions interiors de aire calent i fred, executat amb el panell Climaver Neto de llana de v idre
d'alta densitat revestit per exterior amb un complex quàdruple format per làmina d'alumini v ist, re-
forç de malla de v idre, kraftt i vel de v idre, per l'interior incorpora teix it NET de v idre negre fins i
tot revestint el seu "cant mascle", amb incorporació de perfil Perfiver "L" rigiditzats d'alumini en
arestes longitudinals del conducte, ev itant el contacte de l'aire i raspalls de neteja amb la llana de
vidre en zones de talls i per mateix  motiu instal lació del Perfiver H en registres, aporta alts rendi-
ments tèrmics i acústics, reacció al foc Euroclasse B-s1, d0 (la millor per a conductes autopor-
tants), i / pp de tall, execució, colzes i derivacions segellant les seves unions amb cola Clima-
ver, embocadures, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver d'alumini, mitjans
auxiliars i costos indirectes, totalment instal lat segons normes UNE i NTE-ICI-22, inclou Cinta
d'alumini de 50 micres d'espessor i 63 mm d'ample amb addesiu a base de resines acríliques,
Perfil d'alumini extrusionat. Perfil d'alumini extrusionat, amb espessor aprox imat de 1,1 mm. In-
clou accessòris i mitjans aux iliars, totalemnt instal.lat i funcionant.

TRETZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS
EE42R312     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=100mm,G=0,5mm,munt.superf.         10,19

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

DEU  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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EE42R412     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=125mm,G=0,5mm,munt.superf.         10,80

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

DEU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EE42R612     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=160mm,G=0,5mm,munt.superf.         12,92

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

DOTZE  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
EE42R812     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=200mm,G=0,5mm,munt.superf.         14,23

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

CATORZE  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
EEMX0101     u   Ventilació amb linea S&P TD 350/125                             134,02

Subministrament i col·locació de Ventilacidor en linea amb temporitzador . Marca S&P o equiva-
lent.

Model:                  TD 350/125
Motor:                  helicocentífug
Cabal (m3/h):           150
Pressió disponible (Pa):        120
Nivell sonor màxim:             33 (a 1,5 metre)

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis aux iliars, i mà d'o-
bra. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.

CENT TRENTA-QUATRE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
EEK1Z009     u   Reixet.impuls/retorn AH-AG 225x125                              35,51

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Per muntar-se
de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte.
Marca Trox o equivalent.

Model:          AH-AG
Altura (mm):    125
Longitud (mm):  225

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment
instal·lada segons especificacions de materials.

TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
EEK1Z403     m   Reixe d'intempèrie AWG 800x330mm                                160,91

Subministrament i col.locació de reixeta per intempèrie d'impulsió o retorn fabricada amb alumini.
Marca Trox o equivalent.

Model:          AWG
Altura (mm):    800
Base (mm):      330
dB(A):          35
Pa:             19

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment
instal·lada segons especificacions de materials.

CENT SEIXANTA  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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EEK1ZA42     u   Reixet.impuls/retorn AH-0 425x165 + plenum fibra                67,19

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Per muntar-se
de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte.
Marca Trox o equivalent.

Model:          AH-0
Altura (mm):    165
Longitud (mm):  425

Inclosos connexionat al condunte o cel ras. Inclou caixó de plenum 200x500x200 mm de panell
Climaver Neto amb l'encaix  per la reixa, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment ins-
tal·lada segons especificacions de materials.

SEIXANTA-SET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
EEK1Z902     u   Boca de ventilació Z-LVS 125                                    15,57

Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb d'acer galvanitzat i imprimat segons Ral a definir. Per
muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou conducte i les peces encessaries per
adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.

Model:          Z-LVS 125 G1
Diàmetre (mm):  100

QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
EEKNZ003     u   Reixeta intemperie Trox AWG 1585x495                            146,75

Reixeta d'impulsió o retorn per intemperie fabircada amb d'acer galvanitzat i imprimat segons Ral
a definir. Inclou tela metàl·laca de 20 x  20 mm. Marca Trox o equivalent.

Model:          AWG
Altura (mm):    495
Longitud (mm):  1585

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment
instal·lada segons especificacions de materials.

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.12 V-INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                           
EP74C211     u   Armari met.mural VDI,rack 19´´,12U,670x600x400mm,porta vidre+pan 160,17

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x  amplària x  fondària), porta de
v idre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

CENT SEIXANTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
EP7E1E00     u   Switch 24 ports 10/100 Mbps                                     276,09

Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

DOS-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb NOU CÈNTIMS
EP7Z113B     u   Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame 155,71

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

CENT CINQUANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

EP7Z6414     u   Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació frontal s/bastidor,2 U 22,25

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal so-
bre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400
mm, fixada mecànicament

VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EP7ZE091     u   Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.,col.      47,10

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'al-
çària, i muntatge horitzontal, col.locada

QUARANTA-SET  EUROS amb DEU CÈNTIMS
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EP7381E3     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 FTP,despl. 8,65

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, mun-
tada sobre caixa o bastidor

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
EP7312D3     u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap 13,85

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
UTP, amb connex ió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EP434640     m   Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro 0,84

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

ZERO  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
EG222711     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        0,69

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
EG222B11     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat        1,05

Tub flex ible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.13 V-INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ INCENDIS                          
EM31261K     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm 53,60

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
EM31321K     u   Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe 66,61

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb ar-
mari muntat superficialment

SEIXANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EMDBU005     u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210 6,85

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

SIS  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EMDBU010     u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,420 8,79

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

VUIT  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.14 V-EQUIPAMENT                                                    
APARTAT 1.14.1 V-EQUIPAMENT ESPORTIU                                           
EQ11U010     m   Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient fusta envernissada  64,28

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

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
1901         ut  Guixetes i armaris vestidors                                    56,34

Mòdul de guixeta de 60 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, cons-
truïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb fenolic per les dues cares, amb portes de 16 mm
de gruix , amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separa-
dors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix . Equipada amb fron-
tisses anti-vandàliques d'acer inox idable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant
d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC,
fixat mecànicament.

CINQUANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
APARTAT 1.14.2 V-EQUIPAMENT BANYS                                              
EC1K1302     u   Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         276,18

Mirall reclinable especial per a minusvàlids, de 570x625 mm de mesures totals, en tub d'alumini
a recobriment en ny lon, incorpora làmina de seguretat com a protecció en cas de rotura, instalat.

DOS-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
EJ42U010     u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq 50,59

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inox ida-
ble amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb v isor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
EJ43U005     u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu 108,13

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

CENT VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
EJ4ZU010     u   Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar                      11,41

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

ONZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
SUBCAPITOL 1.15 V-INTRUSISME                                                    
EMD31147     u   Central seg.antirobatori,circuits,alarma,memòria,teclat,munt.int 156,11

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protec-
ció, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat programable, muntada a l'interior

CENT CINQUANTA-SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
EMDWB003     u   teclat amb display LCD per permís entrada                       99,39

Subministrament i colocació de teclat amb display LCD per permís entrada porta entrada princi-
pal.

NORANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
EMD119C6     u   Det.IR passiu,90°,abast long.<=12m,munt.superfic.paret          30,31

Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12
m, muntat superficialment a la paret

TRENTA  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
EG222711     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        0,69

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

ZERO  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
EG151722     u   Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.estanca,munt.superf.         10,43

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca, munta-
da superficialment

DEU  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
EMD62423     m   Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2+2x0,75mm2,tub            0,73

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub

ZERO  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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EMD43208     u   Sirena elect.+senyal llumi.,protegida,munt.ext.                 63,61

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la
paret, muntada a l'ex terior

SEIXANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EMD3Z002     u   Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop f 164,50

Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop finalitzats els treballs d'instal·la-
ció. Entrega de documentació final d'obra i curs de formació.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 2 COBERTA PISTES                                                  
SUBCAPITOL 2.01 P-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              
K222142A     m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora 7,11

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

SET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
K222B432     m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg 7,95

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades
a la vora

SET  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL 2.02 P-FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                      
13512J51     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr 89,35

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 40 kg/m3 d'arma-
dura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia d'1 m2/ m3

VUITANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL 2.03 P-ESTRUCTURA                                                    
E4RRR064     m2  Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista esportiva, 27,79

Subministrament i Muntatge d'Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista esportiva, de
dimensions totals 35,5 x  38,00 m. i alçada total 13,1 m., amb pilars i encavallades formades per
perfils d'alumini extrusionat de límit elàstic 2600kg/cm2 i aleació 6082 T6, amb una deformació
màxima del 2% .

Formada per:
- Pòrtic Pilar/Dintell: Gelosía 700 mm: 9 uts.
- Pilars secundàris: 14 uts
- Riostres: 106,6x75x3 mm: segons planols
- Corretges: 106,6x65x2,5 mm: segons planols

Inclús cargoleria, plaques d'ancoratge, cables de tensat recobert de PVC (creus d'arriostrament) i
barres tensores per a la coberta. Inclou també l'estructura secundària de suport de la façana

Unitat d'obra totalment acabada i llesta per a la col·locació de les lones de tancament, segons es-
pecificacions del fabricant. Inclús tots els accessoris i medis aux iliars necessaris per al seu cor-
recte muntatge.

Sistema OKATENT ó similar.

VINT-I-SET  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
E4ZZR001     dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 1,89

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense retracció tipus SIKA MONO-
TOP 618. Inclús tots els medis aux iliars necessaris per a la seva correcta execució.

UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 2.04 P-TANCAMENTS                                                    
E5471CPER000 m2  Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de cober 21,20

Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de coberta de dimensions 35,5x38 m i
13,1 m d'alçada, amb membrana de teix it de polièster recobert en les dues cares de PVC imper-
meable, tipus VALMEX color blanc RAL 9010 amb protecció ignífuga de qualificació M2 segons
norma UNE 23-727, amb un pes de 620gr/m2. Inclús tots els accessoris i medis aux iliars per al
seu correcte muntatge segons especificacions del fabricant.
Inclou portes en els tancaments verticals segons plànols de detall, mitjançant la incorporació de
membranes corredisses.

Fomat per:
- 7 lones de coberta LCUB25 per una llum de 38m.
- 2 lones triangle LTRG25 de 38 m.
- 28 cortines laterals LCRT5 de 5m.

Sistema OKATENT ó similar.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS
SUBCAPITOL 2.08 P-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
ED7FP362     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b 32,58

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

TRENTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
ED351430     u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               39,88

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix , per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

TRENTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
FD56FC72     m   Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/l 21,89

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
FD5ZBJA4     u   Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x340x40mm,pes=41kg,col.morter 52,51

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

CINQUANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

FD5J6F0E     u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM- 73,95

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

SETANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 3 URBANITZACIÓ                                                    
SUBCAPITOL 3.01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m 2,10

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 3.02 DESMUNTATS I ENDERROCS                                          
F216R243     m   Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma 2,92

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó,
a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

DOS  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
K2135111     m3  Enderroc mur cont. maçon.,m.man.,càrrega man.                   92,95

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

NORANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
K2148234     m3  Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.             125,27

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
K2131223     m3  Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega man/mec.  63,97

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecà-
nica de runa sobre camió

SEIXANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
K21R1165     u   Tala directa arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport bro 88,00

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

VUITANTA-VUIT  EUROS
F2191202     m   Demolic.vorada sob/terra,m.mec.+càrrega cam.                    0,92

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

ZERO  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
F21QQB01     u   Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.         5,31

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor

CINC  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
F21Q1121     u   Retirada banc fusta llarg.<=2,5m,enderr.daus form.,càrrega man/m 7,67

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

SET  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
K2R64237     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca 5,39

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

CINC  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 3.03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
K225177F     m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM              1,72

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95%  del PM

UN  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
F2213222     m3  Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.dire 0,95

Excavació per a rebaix  en terreny fluix  (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega di-
recta sobre camió

ZERO  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
F2A15000     m3  Subministr.terra adeq.aport.                                    4,26

Subministrament de terra adequada d'aportació

QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
SUBCAPITOL 3.04 URBANITZACIÓ                                                    
F9G124451    m3  Paviment form.s/add. HM-25/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic remol.mec 58,93

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge mecànic i acabat remolinat mecà-
nic

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
F9Z4AA15     m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5 1,59

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
F9GZ2524     m   Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm                       1,10

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

UN  EUROS amb DEU CÈNTIMS
FBATU010     u   Pintat pista poliesportiva,poliuretà,m.manuals                  577,30

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb pin-
tura de poliuretà, amb mitjant manuals

CINC-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT                                               
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QUADRE DE PREUS 1
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT                                             
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QUADRE DE PREUS 2
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 1 EDIFICI VESTUARIS                                               
SUBCAPITOL 1.01 V-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              
K222142A     m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

Maquinaria..................................................... 7,11

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11

K222B432     m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades
a la vora

Maquinaria..................................................... 7,95

TOTAL PARTIDA........................................... 7,95

SUBCAPITOL 1.02 V-FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                      
E3Z112P1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió           

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de formigó HL-150/P/20 de consistència plàsti-
ca i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Ma d'obra...................................................... 2,29
Materials........................................................ 4,75

TOTAL PARTIDA........................................... 7,04

13512J51     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 40 kg/m3 d'arma-
dura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia d'1 m2/ m3

Ma d'obra...................................................... 15,75
Materials........................................................ 73,60

TOTAL PARTIDA........................................... 89,35

193527BA     m2  Placa formigó hidròfug HA-25/P/20/I 15cm,malla el.b/corrug. B500

Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix , armada amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització amb morter im-
permeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes en pols, amb una dotació
de 2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil
de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS

Ma d'obra...................................................... 10,13
Maquinaria..................................................... 1,19
Materials........................................................ 15,12

TOTAL PARTIDA........................................... 26,44

E7C2E571     m2  Aïllam.planxa (XPS),g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica 

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix  i resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície lli-
sa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Ma d'obra...................................................... 0,31
Materials........................................................ 4,70

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01
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QUADRE DE PREUS 2
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 1.03 V-ESTRUCTURA                                                    
E4415115     kg  Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprima-
ció antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra...................................................... 0,49
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 1,25

E442502C     kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,recta

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 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 antiox idant, col·locat a l'obra amb cargols

Ma d'obra...................................................... 0,39
Materials........................................................ 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 1,23

E4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antiox idant, col·locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra...................................................... 0,46
Maquinaria..................................................... 0,04
Materials........................................................ 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 1,22

E4445111     kg  Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils la-
minats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col·locat a l'obra

Ma d'obra...................................................... 0,47
Materials........................................................ 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 1,12

E44Z5A25     kg  Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox idant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Ma d'obra...................................................... 1,63
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials........................................................ 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 2,68

E4ZZR001     dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense retracció tipus SIKA MONO-
TOP 618. Inclús tots els medis aux iliars necessaris per a la seva correcta execució.

Ma d'obra...................................................... 0,96
Materials........................................................ 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89
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QUADRE DE PREUS 2
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 1.04 V-TANCAMENTS                                                    
E84B3E67     m2  Cel ras pl.acer prelacat color                                  

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat de color a escollir per la DF, amb cantell rebaixat
enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO
11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura v ista d'acer galvanitzat formada
per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mit-
jançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Ma d'obra...................................................... 10,54
Materials........................................................ 18,78

TOTAL PARTIDA........................................... 29,32

163L22A2C    m2  Tanc. façana panell sandvitx acer g=50 mm nerva. guix laminat   

Tancament de façana amb un full exterior compost per panell sandvitx  de dues planxes d'acer i
aïllament de poliuretà amb un gruix  total de 50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc, gruix  de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i siste-
ma de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical. Inclou subestructura d'acer gal-
vanitzat. Cambra d'aire no ventilada, de 5 cm. de gruix . Full interior compost per extradossat de
plaques de guix  laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'ex tradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix , fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca. Placa de guix  laminat hi-
dròfuga a les zones humides. Partida acavada amb part proporcional de remats, encintat i masi-
llat de juntes.

Ma d'obra...................................................... 11,53
Materials........................................................ 35,89

TOTAL PARTIDA........................................... 47,42

E54577BB1    m2  Coberta sandwich acer pend. <30%, PU                            

Coberta sandwich de xapa d'acer, amb pendent inferior a 30 % , formada per placa amb dues
planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix  total de 80 mm, amb la cara exterior nerva-
da, color estàndard, diferent de blanc, gruix  de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudi-
nal encadellat i sistema de fixació oculta, i.p.p. de remats i fixacions.

Ma d'obra...................................................... 6,66
Materials........................................................ 24,98

TOTAL PARTIDA........................................... 31,64

SUBCAPITOL 1.05 V-DIVISIONS I ACABATS INTERIORS                                 
E8443260     m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix  laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix  i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de sus-
pensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. A les zones humides es
colocarà placa hidròfuga.

Ma d'obra...................................................... 8,08
Materials........................................................ 11,65

TOTAL PARTIDA........................................... 19,73

E82D1H3H     m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres premsat esmalt.,preu alt,16-25p/m

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat,
grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra...................................................... 4,86
Materials........................................................ 11,43

TOTAL PARTIDA........................................... 16,29

E9DA1623     m2  Paviment int.raj.gres extruït,s/esmalt.-polir,rectang/quadr. pre

Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra...................................................... 11,18
Materials........................................................ 11,73

TOTAL PARTIDA........................................... 22,91
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QUADRE DE PREUS 2
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

E6524A4B     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm/400mm(70mm),1xA(15  

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix  en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W. A les zones humides es colocarà plaques hidròfugues.

Ma d'obra...................................................... 6,26
Materials........................................................ 21,63

TOTAL PARTIDA........................................... 27,89

E6523B4B     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12,

Envà de plaques de guix  laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix  total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus foc (F) a cada cara de 12,5 mm de
gruix  cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèr-
mica >= 1,081 m2.K/W. Estabilitat al foc EI 90

Ma d'obra...................................................... 8,81
Materials........................................................ 25,86

TOTAL PARTIDA........................................... 34,67

E9U341A1     m   Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beu

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Ma d'obra...................................................... 2,01
Materials........................................................ 3,56

TOTAL PARTIDA........................................... 5,57

E898J2A0     m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

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

Ma d'obra...................................................... 1,86
Materials........................................................ 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 3,42

E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat

Ma d'obra...................................................... 2,37
Materials........................................................ 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 3,94

E7D21323     m2  Aïllament,g=2cm,morter ciment+perlita+vermic. projec.elem.lin.  

Aïllament de gruix  2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals

Ma d'obra...................................................... 3,14
Maquinaria..................................................... 0,42
Materials........................................................ 4,75

TOTAL PARTIDA........................................... 8,31

E74351BL     m2  Membrana g=1,2mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/

Membrana de gruix  1,2 mm, d'una làmina de PVC flex ible no resistent a la intempèrie, amb ar-
madura de malla de fibra de v idre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adhe-
rir al suport

Ma d'obra...................................................... 4,09
Maquinaria..................................................... 0,33
Materials........................................................ 7,84

TOTAL PARTIDA........................................... 12,26

E7B111F0     m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,200-250g/m2,s/adh.   

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teix it lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir

Ma d'obra...................................................... 0,99
Materials........................................................ 2,46

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45
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QUADRE DE PREUS 2
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CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 1.06 V-FUSTERÍA EXTERIOR                                             
EAF5N59D1    u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x330cm,p      

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aprox imat de 235x330 cm, elabo-
rada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mí-
nima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

Ma d'obra...................................................... 14,68
Materials........................................................ 1.026,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.040,68

EAF5N59D     u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x260cm,p      

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aprox imat de 235x260 cm, elabo-
rada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mí-
nima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

Ma d'obra...................................................... 14,68
Materials........................................................ 828,18

TOTAL PARTIDA........................................... 842,86

EAF5CP9C1    u   Fulla fixa alumini lacat,80x370cm,preu alt,classif. 4 9A        

Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aprox imat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Ma d'obra...................................................... 14,68
Materials........................................................ 233,38

TOTAL PARTIDA........................................... 248,06

EAF5CP9C     u   Fulla fixa alumini lacat,45x195cm,preu alt,classif. 4 9A        

Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aprox imat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Ma d'obra...................................................... 14,68
Materials........................................................ 73,28

TOTAL PARTIDA........................................... 87,96

EC1FA321     m2  Vidre aïlla.1lluna incolora 6mm+1lam.segur.incolor,1butiral tran

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix  i un v idre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent, de 3+3 mm de gruix  i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb llistó de v idre so-
bre fusta, acer o alumini

Ma d'obra...................................................... 9,99
Materials........................................................ 35,57

TOTAL PARTIDA........................................... 45,56

EAFA110L     u   Porta alumini lacat.,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,col.         

Porta d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aprox imat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

Ma d'obra...................................................... 12,46
Materials........................................................ 363,20

TOTAL PARTIDA........................................... 375,66

EAVJCEAD     m2  Gelosia alu.lacat lamel·les orientable horitz. ampl.=200-250mm, 

Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 200 a 250 mm d'amplària, , amb ac-
cionament manual, col·locada

Ma d'obra...................................................... 3,23
Materials........................................................ 78,50

TOTAL PARTIDA........................................... 81,73
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CODI UD RESUM PREU

1A1E2311     m2  Tancament ext.pract.120x120cm,finestra alumini lacat,2bat.,vidre

Tancament ex terior practicable per a un buit d'obra aprox imat de 120x120 cm, amb finestra d'alu-
mini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, v idre aïllant de dues llunes incolores i cam-
bra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies

Ma d'obra...................................................... 27,83
Materials........................................................ 252,77

TOTAL PARTIDA........................................... 280,61

EB3M4523     m2  Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=0,8mm,àrea perf.=60-70%,

Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 0,8 mm de gruix , amb una àrea perforada
de 60 a 70 % , diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nerv i
d'1 a 1,5 mm, col·locada

Ma d'obra...................................................... 12,86
Materials........................................................ 10,43

TOTAL PARTIDA........................................... 23,29

SUBCAPITOL 1.07 V-FUSTERÍA INTERIOR                                             
EAQEA4NC     u   Porta block bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=70+70cm,h=210cm,lacat,

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix , amb una
llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix  de bastiment de 10 cm,
com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a v idre de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

Ma d'obra...................................................... 36,41
Materials........................................................ 191,66

TOTAL PARTIDA........................................... 228,07

EAQEA18C     u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares 

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix , amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix  de bastiment de 10 cm, com a mà-
x im, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de
MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó
cromat, amb placa petita, de preu alt

Ma d'obra...................................................... 27,31
Materials........................................................ 122,82

TOTAL PARTIDA........................................... 150,13

EAQF8316     u   Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig enverniss

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, aca-
bat superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix  tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Ma d'obra...................................................... 21,85
Materials........................................................ 111,81

TOTAL PARTIDA........................................... 133,66

E66E0328     m2  Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm,col.                   

Mampara modular de 80 mm de gruix , formada per simple v idre laminar de seguretat de 3+3 mm
de gruix , amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàs-
tics per al segellat dels v idres i del perímetre dels taulers, col·locada

Ma d'obra...................................................... 11,52
Materials........................................................ 93,89

TOTAL PARTIDA........................................... 105,41

E66E33M6     m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix  i 82,5x210
cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

Ma d'obra...................................................... 11,52
Materials........................................................ 159,57

TOTAL PARTIDA........................................... 171,09

30 de may o de 2017  Pàgina 6



QUADRE DE PREUS 2
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            

CODI UD RESUM PREU

EABG9A62     u   Porta acer galv., 2 bat.,200x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llis 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix  i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada

Ma d'obra...................................................... 4,35
Materials........................................................ 253,21

TOTAL PARTIDA........................................... 257,56

SUBCAPITOL 1.08 V-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
ED7FP362     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Ma d'obra...................................................... 11,04
Maquinaria..................................................... 2,21
Materials........................................................ 19,33

TOTAL PARTIDA........................................... 32,58

ED7FP462     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Ma d'obra...................................................... 11,04
Maquinaria..................................................... 2,66
Materials........................................................ 26,58

TOTAL PARTIDA........................................... 40,28

ED7FP562     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=250 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Ma d'obra...................................................... 11,04
Maquinaria..................................................... 3,03
Materials........................................................ 38,91

TOTAL PARTIDA........................................... 52,98

ED351430     u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix , per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Ma d'obra...................................................... 8,49
Maquinaria..................................................... 7,92
Materials........................................................ 23,47

TOTAL PARTIDA........................................... 39,88

E5ZJT77P     m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix , 70 cm de desenvo-
lupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàni-
ques, i segellat

Ma d'obra...................................................... 7,42
Materials........................................................ 5,72

TOTAL PARTIDA........................................... 13,14

ED15B771     m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides          

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Ma d'obra...................................................... 8,91
Materials........................................................ 5,96

TOTAL PARTIDA........................................... 14,87

EJ3224BF     u   Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,D=30mm,connect.xarxa evac.     

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30 mm, con-
nectat a la xarxa de petita evacuació

Ma d'obra...................................................... 17,21
Materials........................................................ 11,16

TOTAL PARTIDA........................................... 28,37
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ED5FC194     m   Canal plàstica,a=100-200mm,h=130-160mm,+perfil lat.,reixa plàsti

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix  i parets de 100 mm de gruix

Ma d'obra...................................................... 11,12
Materials........................................................ 34,07

TOTAL PARTIDA........................................... 45,19

EJ33B7NG     u   Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC             

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
Ma d'obra...................................................... 4,30
Materials........................................................ 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 7,92

E5ZH4DK4     u   Bonera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques            

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

Ma d'obra...................................................... 15,78
Materials........................................................ 15,54

TOTAL PARTIDA........................................... 31,32

SUBCAPITOL 1.09 V-INSTAL·LACIONS D'ACS I  AFS                                    
FDK2Z001     u   Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv

Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv
Ma d'obra...................................................... 30,87
Maquinaria..................................................... 5,68
Materials........................................................ 77,28

TOTAL PARTIDA........................................... 113,83

EN12A4F0     u   Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa                   

Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa
Ma d'obra...................................................... 13,16
Materials........................................................ 130,73

TOTAL PARTIDA........................................... 143,89

EN83A3E7     u   Vàlvula disc entre brides,DN=60mm,PN=10bar,fosa,munt.superf.    

Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 60 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 64,95

TOTAL PARTIDA........................................... 70,38

ENE2A300     u   Filtre colad.,d=65mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat              

Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat em-
bridat

Ma d'obra...................................................... 18,11
Materials........................................................ 49,52

TOTAL PARTIDA........................................... 67,63

EJ2ZA121     u   Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma

Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma
Ma d'obra...................................................... 6,45
Materials........................................................ 2,71

TOTAL PARTIDA........................................... 9,16

EJMZ001      u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal        

Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal
Ma d'obra...................................................... 5,19
Materials........................................................ 372,89

TOTAL PARTIDA........................................... 378,08
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FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalitza-
ció soterrada

Ma d'obra...................................................... 0,88
Materials........................................................ 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1,98

EFB19422     m   Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.        

Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Ma d'obra...................................................... 5,26
Materials........................................................ 7,07

TOTAL PARTIDA........................................... 12,33

EFB43357     m   Tub PE-R,DN=12mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 12 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma
UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Ma d'obra...................................................... 4,61
Materials........................................................ 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 5,20

EFB44357     m   Tub PE-R,DN=16mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 16 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma
UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Ma d'obra...................................................... 4,61
Materials........................................................ 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 5,52

EFB46357     m   Tub PE-R,DN=25mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,

Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 25 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons norma
UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Ma d'obra...................................................... 6,09
Materials........................................................ 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 7,79

EFQ37642     m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1´´,g=19mm,dificult.mi   

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de
19 mm de gruix , amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C i classificació BL-s·,d0
de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Ma d'obra...................................................... 2,96
Materials........................................................ 5,37

TOTAL PARTIDA........................................... 8,33

EFC9Z501     m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor 2.3 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 6,76
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EFC9Z502     m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor 2.8 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 5,03

TOTAL PARTIDA........................................... 7,50

EFC9Z503     m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor 3.6 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,64

EFC9Z504     m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor 4,5 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 10,24

EFC9Z901     m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor 2.3 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 1,81
Materials........................................................ 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 4,49

EFC9Z902     m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor 2.8 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 1,81
Materials........................................................ 3,51

TOTAL PARTIDA........................................... 5,32
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EFC9Z903     m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor 3.6 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 1,81
Materials........................................................ 4,45

TOTAL PARTIDA........................................... 6,26

EFC9Z904     m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor 3,0 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 1,81
Materials........................................................ 5,80

TOTAL PARTIDA........................................... 7,61

EFC9Z905     m   Tub polipropilé DN=50mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 50 mm i espessor 3,7 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca POLY-PIPE CT  Clima Fasser RD o equivalent. Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix  i col.locat
superficialment. Marca Isover o equivalent, model IT. Inclosos accessoris, mà d'obra, material
aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 1,81
Materials........................................................ 7,79

TOTAL PARTIDA........................................... 9,60

EN31Z003     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=20,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 5,72

TOTAL PARTIDA........................................... 11,15

EN31Z004     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 8,21

TOTAL PARTIDA........................................... 13,64

EN31Z005     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 12,57

TOTAL PARTIDA........................................... 18,00

EN31Z006     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 21,13

TOTAL PARTIDA........................................... 26,56
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EN31Z007     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 31,69

TOTAL PARTIDA........................................... 37,12

ENF1Z002     u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 40                      

Subministrament i col.locació de vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de
40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, mar-
ca TOUR & ANDERSON model TA-MATIC 3400 rang d'ajust 30-45ºC o equivalent, muntada,
inclòs accessòris

Ma d'obra...................................................... 0,65
Materials........................................................ 636,28

TOTAL PARTIDA........................................... 636,93

ENF1Z001     u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 50                      

Vàlvula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions ros-
cades de 20 mm de diàmetre nominal, marca TOUR & ANDERSON model TA-THERM o equi-
valent, muntada

Ma d'obra...................................................... 0,65
Materials........................................................ 714,69

TOTAL PARTIDA........................................... 715,34

ENF1UC10     u   Vàlvula reguladora termostàtica,ametall,D=20mm,muntada          

Vàlvula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions ros-
cades de 20 mm de diàmetre nominal, marca TOUR & ANDERSON model TA-THERM o equi-
valent, muntada

Ma d'obra...................................................... 0,65
Materials........................................................ 61,60

TOTAL PARTIDA........................................... 62,25

EEU5U002     u   Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C

Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col.lo-
cat roscat

Ma d'obra...................................................... 4,43
Materials........................................................ 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 7,73

EJ22112A     u   Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x1/2"-1/2"  

Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

Ma d'obra...................................................... 8,60
Materials........................................................ 53,22

TOTAL PARTIDA........................................... 61,82

EJ22D721     u   Braç dutxa alum.anoditzat p/ruix.,munt.superf.,preu alt,1/2"-1/2

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb en-
trada de 1/2" i sortida de 1/2"

Ma d'obra...................................................... 2,38
Materials........................................................ 12,73

TOTAL PARTIDA........................................... 15,11

EJ22E720     u   Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt    

Ruixador fix , d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt
Ma d'obra...................................................... 1,19
Materials........................................................ 5,52

TOTAL PARTIDA........................................... 6,71

EJ13B712     u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

Ma d'obra...................................................... 5,95
Materials........................................................ 91,11

TOTAL PARTIDA........................................... 97,06
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EJ23112G     u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets         

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

Ma d'obra...................................................... 12,91
Materials........................................................ 36,24

TOTAL PARTIDA........................................... 49,15

EJ14B11P     u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.            

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació

Ma d'obra...................................................... 21,51
Materials........................................................ 97,17

TOTAL PARTIDA........................................... 118,68

EJ24A121     u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

Ma d'obra...................................................... 5,37
Materials........................................................ 9,31

TOTAL PARTIDA........................................... 14,68

SUBCAPITOL 1.10 V-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                  
APARTAT 1.10.1 V-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                        
SUBAPARTAT I.4.1 QUADRES ELECTRICS                                               
EG1PZ302     u   Conjunt protecció+mesura TMF-1 amb.compt.s/icp,col.superf       

Subministrament i col·locació de Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a connexió a
trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió per a una potència de 17.32 a 43.64kW, amb
comptador multi funció, transformadors d'intensitat 100/5 A, bases de tamany DIN1, rellotge elec-
trònic, verificació conjunta amb caixa modulars de doble aïllament de polièster reforçat,  embarrat,
base de fusibles amb fusiblesi certificat de codi de barres, i tot tipus d'accessoris, col·locat super-
ficialment

Ma d'obra...................................................... 263,20
Materials........................................................ 675,56

TOTAL PARTIDA........................................... 938,76

EG11Z001     u   Caixa Seccionament. Sortida CGP + linia de distrubució          

Subministrament i col·locació de caixa de seccionament de 580x290x160mm, amb sortida a
CGP per la part superior i sortida línia de distribució part inferior, de poliester reforçat amb fibra de
v idre de la casa CAHORS ref.446,154 o equivalent de dimensions en mm (U,V,X,Y) (200, 560,
277, 158), autoventil·lada per ev itar condensacions sense reduir el grau de protecció transitòria i
permanent,  inclòs tot tipus d'accessoris, muntada superficialment i provada. muntada superficial-
ment

Ma d'obra...................................................... 32,90
Materials........................................................ 71,47

TOTAL PARTIDA........................................... 104,37

EG11U916     u   C.G.P. 160A,450x300x160mm,UNESA-9,base NH T-0+fusibles,munt.supe

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esque-
ma UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95 mm2 de sec-
ció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 32,90
Materials........................................................ 86,74

TOTAL PARTIDA........................................... 119,64
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EG1PZ001     U   Quadre General Distribució                                      

Subministrament i col·locació de Quadre General Distribució segons esquema elèctric unifilar i
especificacions marca Schneider Electric o equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electro-
zincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfo-
rades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.
Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Contactors i Rellotges horaris
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectiv itat i el poder de tall de cap-
çalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb
el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà per-
fectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 % . Executat segons REBT., normativa v igent, plànols, esquemes unifi-
lars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis aux iliars.
Totalment muntat i en funcionament.

Ma d'obra...................................................... 164,50
Materials........................................................ 1.056,53

TOTAL PARTIDA........................................... 1.221,03

EG1PZ002     U   Quadre General d'Enceses                                        

Subministrament i col·locació de Quadre d'Encences segons esquema elèctric unifilar i especifi-
cacions marca Schneider Electric o equivalent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa electrozincada,
reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades,
sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Polsadors amb llum d'estat
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectiv itat i el poder de tall de cap-
çalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb
el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà per-
fectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un
espai de reserva del 30 % . Executat segons REBT., normativa v igent, plànols, esquemes unifi-
lars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis aux iliars.
Totalment muntat i en funcionament.

Ma d'obra...................................................... 131,60
Materials........................................................ 227,49

TOTAL PARTIDA........................................... 359,09
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SUBAPARTAT I.4.2 CONDUCTORS I SAFATES                                            
EGZZZ001     u   Alimentació elèctrica de punt de llum                           

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb polsador) Inclosos conduc-
tors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament o senseor de presència
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 2,41
Materials........................................................ 16,27

TOTAL PARTIDA........................................... 18,68

EGZZZ002     u   Alimentació elèctrica de punt de llum Pista                     

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb polsador) Inclosos conduc-
tors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament o senseor de presència
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 2,41
Materials........................................................ 31,87

TOTAL PARTIDA........................................... 34,28

EGZZZ003     u   Alimentació elèctrica de punt de llum emergencia                

Punt de llum emergència o kit d'emergencia. Inclosos conductors i canalització a lluminària i a
mecanisme d'accionament i línia de control des de telecomandament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 3,29
Materials........................................................ 8,36

TOTAL PARTIDA........................................... 11,65

EGZZZ009     u   Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat           

Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos conductors i canalització a llumi-
nària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub
PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 4,81
Materials........................................................ 16,27

TOTAL PARTIDA........................................... 21,08
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EGZZZ004     u   Alimentació presa de corrent simple / múltiple                  

Alimentació a pressa de corrent simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalització a
mecanisme.
Característiques:
Derivació a mecanisme: cable de coure 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVC rígid classe m1
(UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 6,46
Materials........................................................ 16,27

TOTAL PARTIDA........................................... 22,73

EGZZZ007     u   Alimentació elèctrica de bomba recirculació                     

Alimentació elèctrica de bomba de recirculació. Inclosos conductors, tub de protecció, caixa de
derivació des del elements fins a la caixa de derivació corresponent
Característiques:
able de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), pro-
tecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 16,47
Materials........................................................ 32,07

TOTAL PARTIDA........................................... 48,54

EGZZZ008     u   Alimentació elèctrica element de climatització                  

Subministrament i coloció d'alimentació electrica d'element terminal de climatització com fancoil,
inductor, ventilador, Caixa de caudal variable o climatitzador.
Característiques:
Derivació a punt de comsum de climatització: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completa-
ment instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 4,81
Materials........................................................ 16,27

TOTAL PARTIDA........................................... 21,08

EGZZZ005     u   Sistema de xarxa equipotencial                                  

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots els locals de que disposin
banys, lavabos, vestidors, piscina, spa. En tots els locals humits, es connectaran totes les mas-
ses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb arandeles Faston de cadascuna de les parts me-
tàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament
de PVC de 750 V, inclús tub flex ible per a les connexions, caixes de pas, i connexió al terra.
Completament instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 9,87
Materials........................................................ 12,08

TOTAL PARTIDA........................................... 21,95

EG31G206     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x1,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tri-
polar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 0,50
Materials........................................................ 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

EG31G306     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,3x2,5

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tri-
polar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 0,50
Materials........................................................ 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1,81
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EG31G406     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x4m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, tri-
polar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 0,50
Materials........................................................ 1,88

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38

EG31J506     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x6m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, pen-
tapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 1,32
Materials........................................................ 3,87

TOTAL PARTIDA........................................... 5,19

EG31J706     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x16

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, pen-
tapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 1,65
Materials........................................................ 9,95

TOTAL PARTIDA........................................... 11,60

EG31J806     m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x25

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums, pen-
tapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra...................................................... 1,65
Materials........................................................ 18,17

TOTAL PARTIDA........................................... 19,82

EG22H515     m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2

Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

Ma d'obra...................................................... 0,58
Materials........................................................ 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 0,87

EG22H715     m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2

Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòx ics ni corrosius, resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

Ma d'obra...................................................... 0,58
Materials........................................................ 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 0,98

FG22TK1K     m   Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,can

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistèn-
cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Ma d'obra...................................................... 0,88
Materials........................................................ 1,19

TOTAL PARTIDA........................................... 2,07

EG151411     u   Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.normal,encastada               

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal, encastada
Ma d'obra...................................................... 3,42
Materials........................................................ 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 3,90

EG15Z001     u   Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.encastada       

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, munta-
da encastada

Ma d'obra...................................................... 11,14
Materials........................................................ 4,91

TOTAL PARTIDA........................................... 16,05
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EG2D2502     m   Safata planxa acer galv.cega+ala estànd.,ampl.=200mm,munt.superf

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàndard, de 200 mm d'amplària,
muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 2,12
Materials........................................................ 7,44

TOTAL PARTIDA........................................... 9,56

SUBAPARTAT I.4.3 MECANISMES                                                      
EG63Z001     u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,Schuko,encasta  

Subministrament i col·locació de presa de corrent bipolar tipo Schuko (2P+T) amb tapa, de tipus
universal, per a càrregues fins a 16A i 250 V de tensió d'alimentació, preu alt ref. MTN277000
serie Elegance + ref. MTN218360 de Schneider, encastat. Posició i color del mecanisme i marc
a definir per la D.F. Inclou marc, caixa i connexionat elèctric. Muntat i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 3,29
Materials........................................................ 5,62

TOTAL PARTIDA........................................... 8,91

EG63D15R     u   Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa 

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 5,44
Materials........................................................ 3,20

TOTAL PARTIDA........................................... 8,64

EG621193     u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Ma d'obra...................................................... 4,68
Materials........................................................ 1,68

TOTAL PARTIDA........................................... 6,36

EG621G93     u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Ma d'obra...................................................... 4,68
Materials........................................................ 2,64

TOTAL PARTIDA........................................... 7,32

EG63Z102     u   Punt de treball format per 2 endolls SN i 2vd                   

Subministrament i colocació de punt de treball format per 2 endolls de servei normal de color blnc
i una presa doble de veu i dades categoria 6a. Instalat en canal perimetral en pared.

Ma d'obra...................................................... 5,92
Materials........................................................ 34,58

TOTAL PARTIDA........................................... 40,50

SUBAPARTAT I.4.5 POSTA A TERRA                                                   
EGZZZ005     u   Sistema de xarxa equipotencial                                  

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots els locals de que disposin
banys, lavabos, vestidors, piscina, spa. En tots els locals humits, es connectaran totes les mas-
ses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb arandeles Faston de cadascuna de les parts me-
tàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció amb aïllament
de PVC de 750 V, inclús tub flex ible per a les connexions, caixes de pas, i connexió al terra.
Completament instal·lat.

Ma d'obra...................................................... 9,87
Materials........................................................ 12,08

TOTAL PARTIDA........................................... 21,95

EGD1421E     u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Ma d'obra...................................................... 8,75
Materials........................................................ 6,61

TOTAL PARTIDA........................................... 15,36

EG380907     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Ma d'obra...................................................... 6,58
Materials........................................................ 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 7,55
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APARTAT 1.10.2 V-IL·LUMINACIÓ                                                  
SUBAPARTAT I.5.1 ENLLUMENAT                                                      
EH32Z501     u   Aplic super. 1x14W Thorn MANDI                                  

Subministrament i col·locació de Aplic de paret sobre mirall de bany. Marca Thorn o equivalent.

Model: Mandi 1x14W T16 L830 CLII GRY
Óptica: Policarbonat
Chasis: Alumini extrusionat
Làmpada: Fluorescent 1 / 24 W
Gradu de protecció: IP 55.

Inclòs tots el elements i medis aux iliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la làmpada.
Instal·lada i funcionant

Ma d'obra...................................................... 9,87
Materials........................................................ 37,29

TOTAL PARTIDA........................................... 47,16

EH2DZ303     u   Downlight.LED horitz.20w,encast.Lamp MINIKOMBIC                 

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar encastada. Inclou DRIVER i elements aux iliar
per anar encastada. Marca Lamp o equivalent.

Model:                  9241330 MINIKOMBIC
Reflector:                      Policarbonat  Opal
Xassís:                 Policarbonat
Difussor:                       Opal especial led
Tubs LED:               19 W
Grau de protecció:              IP 44
ºK :                    3000
IRC :                   80

Inclòs tots el elements i medis aux iliars. Connectada electricament. Inclou balastre i làmpada.
Instal·lada i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 9,87
Materials........................................................ 38,50

TOTAL PARTIDA........................................... 48,37

EHB1E334     u   Llumenera estanca,s/difus.ni reflec.,1x58W,planxa acer,superfic.

Llumenera estanca sense difusor ni reflector i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer, AF, IP-54 i muntada superficialment al sostre

Ma d'obra...................................................... 7,56
Materials........................................................ 11,14

TOTAL PARTIDA........................................... 18,70
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EH13Z007     u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65                             

Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equivalent. És una gamma de llu-
minàries industrials, dissenyada per a aplicacions d'il·luminació general des de gran altura, com
per exemple pavellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 nivells de flux lumínic, i els
seus principals característiques són la seva modularitat i gran eficàcia. Cos fabricat en extrusió
d'alumini anodizat en color negre mat. Amb cristall temperat pla serigrafiat. Dissipació passiva a
través del cos per a una correcta gestió tèrmica. Models per a LED MID-POWER, temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflectors de plàstic tècnic amb un alt ín-
dex de reflex ió. Amb un grau de protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característiques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

Ma d'obra...................................................... 11,52
Materials........................................................ 269,55

TOTAL PARTIDA........................................... 281,07

EH13Z008     u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65 + Kit E.                    

Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equivalent. És una gamma de llu-
minàries industrials, dissenyada per a aplicacions d'il·luminació general des de gran altura, com
per exemple pavellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 nivells de flux lumínic, i els
seus principals característiques són la seva modularitat i gran eficàcia. Cos fabricat en extrusió
d'alumini anodizat en color negre mat. Amb cristall temperat pla serigrafiat. Dissipació passiva a
través del cos per a una correcta gestió tèrmica. Models per a LED MID-POWER, temperatura
de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflectors de plàstic tècnic amb un alt ín-
dex de reflex ió. Amb un grau de protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característiques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

Ma d'obra...................................................... 11,52
Materials........................................................ 332,55

TOTAL PARTIDA........................................... 344,07
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SUBAPARTAT I.5.2 EMERGENCIES                                                     
EH61E811     u   Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,DAISALUX Hydra

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux apro-
x imat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aprox imada de 15 m2, amb
un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, marca DAISALUX model Hydra N2S o
equivalent

Ma d'obra...................................................... 4,94
Materials........................................................ 31,69

TOTAL PARTIDA........................................... 36,63

SUBCAPITOL 1.11 V-INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I  VENTILACIÓ                  
APARTAT I.6.1 PRODIUCCIÓ DE CLIMATITZACIÓ I  ACS                               
EEH5Z201     u   Bomba Calor aerotermia Baetulenn B30 BTHJ200                    

Subministrament i col·locació de bomba de calor tipus aerotèrmia per producció ACS, climatitza-
ció i calefacció Tecnologia INVERTER i la recuperació de calor per a ACS. Ventiladors del tipus
axial per funcionament. carcasa metàl·lica de protecció amb pintura d’exterior. Inclou modul exte-
rior i interior (hidrokit). Segons especificacions. Marca Baetulenn o equivalent.

Model:                                  BAETHERM B30 BTHJ200
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Potència fred (aigua 7º/12ºC; aire 35ºC) (kW):  15.52
Potència calor (aigua 40º/45ºC; aire 7ºC) (kW): 18.88
Potència recuperació (kW):                      21.61
COP:                                    3,24
EER:                                    2.72
Temperatura màxima d'impulsió:          62º C a -5ºC exterior

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris, bancada, transport fins
obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de
gestió tècnica,mà d'obra, materials i medis aux iliars. Totalment instal·lada i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 250,60
Materials........................................................ 8.749,89

TOTAL PARTIDA........................................... 9.000,49

EEH5Z202     u   Equip Solar termica Baetulenn BAESOL B30                        

Subministrament i col·locació de sistema de producció d'ACS amb solartermia termodinámica.
Tecnologia sistema de producció d'ACS basat en el funcionament de la bomba de calor i suport
de l'energia solar. Cos d'acer inox idable 316L. Pressió màx. ser. 6 bar. Classifiació energètica
LOT1 A. Compressor Alternatiu. Inclou placa exterior amb sistema de subjecció, canonades de
coure segons fabricant entre placa ex terior i interior i modul interior amb sistema d'acumulaicó,
compressor, control, sondes, resistència de recolçament, etc.  Segons especificacions. Marca
Baetulenn o equivalent.

Model:                                  BAETHERM BAESOL B30
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Volum acumulació                                500 litres
Potència / COP (ext 35ºC) (kW):         3.68 7 3.5
Potència / COP (ext 7ºC) (kW):          2.36 / 2.65

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris, bancada, transport fins
obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de
gestió tècnica,mà d'obra, materials i medis aux iliars. Totalment instal·lada i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 125,30
Materials........................................................ 3.065,97

TOTAL PARTIDA........................................... 3.191,27

EEU4U010     u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb conne-
x ió de 3/4' de D, col.locat roscat

Ma d'obra...................................................... 6,26
Materials........................................................ 33,98

TOTAL PARTIDA........................................... 40,24
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ENL1Z301     u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 32-120F                     

Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal.lacions de
clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt
amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions.
Marca Lowara o equivalent.

Model:                  ecocirc XL 32-120F
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         3.8 m3/h
Alt impulsió (aprox .):  9 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport / bancada, antiv ibratoris,
connexió electrica fins a quadre de protecció, elements i medis aux iliars. Instal·ladas i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 65,80
Materials........................................................ 482,48

TOTAL PARTIDA........................................... 548,28

ENL1Z302     u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 25-100                      

Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal.lacions de
clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt
amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions.
Marca Lowara o equivalent.

Model:                  ecocirc XL 25-100
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         1.8 m3/h
Alt impulsió (aprox .):  7.5 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport / bancada, antiv ibratoris,
connexió electrica fins a quadre de protecció, elements i medis aux iliars. Instal·ladas i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 65,80
Materials........................................................ 471,98

TOTAL PARTIDA........................................... 537,78

EEUEZ013     u   Dip. inèrcia 500l acer al carboni amb serpentí tubular, aillat  

Subministrament i col·locació d’acumulador d'aigua calenta amb serpentí marca Lapesa o equiva-
lent. Superfícies interiors acer inox. ansi 316 L al crom-níquel-molibdèa, ànode de magnesi de sè-
rie i aïllament de 80 mm. Inclòs 4 vàlvules de tall, ,1 manòmetres de glicerina, 1 termòmetres, 1
purgador 1 vàlvula de buidat conduïda fins a bunera/tub de sanejament. Inclòs materials, medis
auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lat. Característiques del bescanviador:

Model: GX500-M1
Temperatura Màx. de funcionament: 95 ºC
Pressió màx. de funcionament: 8 bar

Veure especificació de equips. Inclòs materials, medis aux iliars i mà d'obra. Totalment instal·lat i
funcionant.

Ma d'obra...................................................... 12,54
Materials........................................................ 1.485,30

TOTAL PARTIDA........................................... 1.497,84

EN924427     u   Vàlvula seguretat embridada,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf.     

Vàlvula de seguretat de recorregut curt embridada, de diàmetre nominal 15 mm, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 112,76

TOTAL PARTIDA........................................... 118,19
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EEU57555     u   Termòmetre Hg,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<=120°C,col.roscat      

Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Ma d'obra...................................................... 4,94
Materials........................................................ 8,88

TOTAL PARTIDA........................................... 13,82

EEU11113     u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorpo-
rada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Ma d'obra...................................................... 4,92
Materials........................................................ 4,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,18

EEU6U001     u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

Ma d'obra...................................................... 4,43
Materials........................................................ 6,57

TOTAL PARTIDA........................................... 11,00

EN31Z004     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 8,21

TOTAL PARTIDA........................................... 13,64

EN31Z006     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 21,13

TOTAL PARTIDA........................................... 26,56

EN31Z007     u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16 bar de pressió nominal,
amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment muntada.

Ma d'obra...................................................... 5,43
Materials........................................................ 31,69

TOTAL PARTIDA........................................... 37,12

EFC9Z501     m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor 2.3 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 6,76

EFC9Z502     m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor 2.8 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 5,03

TOTAL PARTIDA........................................... 7,50
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EFC9Z503     m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor 3.6 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,64

EFC9Z504     m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor 4,5 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 10,24

EFC9Z507     m   Tub polipropilé DN=75mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 

Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 75 mm i espessor 8,4 mm.
Soldadura per termifusió. Inclosos els elements aux iliar com, suports, connexions, maneguets,
colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa v igent i recomanacions del fabricant.
Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix  i col.locat superficialment.  Inclosos accessoris, mà d'obra, material aux iliar
i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos acces-
soris, mà d'obra, material aux iliar i mitjans aux iliars. Totalment instal·lada

Ma d'obra...................................................... 2,47
Materials........................................................ 21,27

TOTAL PARTIDA........................................... 23,74

EJM12409     u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal    

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

Ma d'obra...................................................... 4,30
Materials........................................................ 107,98

TOTAL PARTIDA........................................... 112,28
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APARTAT I.6.2 CLIMATITZACIÓ I DIFUSIO                                         
EEJ5Z301     u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.80/4.78kW FCW-412V          

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb envoltant a 2 tubs, marca Aermec o
similar, model FCW-412V, de 3800 kW de potència frigorífica nominal i 4750 kW de potència ca-
lorífica segons condicions Eurovent. Inclou motor de tres velocitats seleccionables, safata de re-
collida de condensats prolongada de sèrie, bomba de condensats i filtre d'aire es rentale i de fàcil
extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis
auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de desgüas fins baixant, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàl-
vula de tres v ies + actuador, vàlvula d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de
connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Total-
ment instal·lat segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 87,72
Materials........................................................ 654,62

TOTAL PARTIDA........................................... 742,34

EEJ5Z302     u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.0/2.4kW FCW-312V            

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb envoltant a 2 tubs, marca Aermec o
similar, model FCW-312V, de 3000 kW de potència frigorífica nominal i 2400 kW de potència ca-
lorífica segons condicions Eurovent. Inclou motor de tres velocitats seleccionables, safata de re-
collida de condensats prolongada de sèrie, bomba de condensats i filtre d'aire es rentale i de fàcil
extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis
auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de desgüas fins baixant, vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàl-
vula de tres v ies + actuador, vàlvula d’equilibrat i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de
connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat elèctric fins a quadre de protecció. Total-
ment instal·lat segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 87,72
Materials........................................................ 581,12

TOTAL PARTIDA........................................... 668,84

EEMZZ602     u   Unitat ventilació amb recuperació S&P 1600m3/h                  

Subministrament i col·locació de Sistema de Ventilació amb recuperador  de calor muntat en cai-
xa d'acer galvanitzat plastificat de color marfil, aïllant termo acústic ignífug classe M1, embocadu-
res amb junta estanca i filtres amb una eficacia del 52% . Marca S&P o equivalent.

Model:                  CADB-N 18
Cabal maxim (m3/h):     1.600
Eficiència(% ):          54
Nivell sonor màxim:             54 dB(A) radiats
Filtres:                        F6 i F8

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis aux iliars, i mà d'o-
bra. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 50,12
Materials........................................................ 1.168,99

TOTAL PARTIDA........................................... 1.219,11
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EE51Z001     m2  Plac.climaver NETO Metal. cond.tèrmica<=0,033W/mK,res.tèrmica>= 

Sumbinistrament, formació i col.locació de conducte autoportant per a la distribució d'aire climatit-
zat basat en el sistema Climaver Metall de Isover o similar, amb un gruix  de 25mm apte per
conduccions interiors de aire calent i fred, executat amb el panell Climaver Neto de llana de v idre
d'alta densitat revestit per exterior amb un complex quàdruple format per làmina d'alumini v ist, re-
forç de malla de v idre, kraftt i vel de v idre, per l'interior incorpora teix it NET de v idre negre fins i
tot revestint el seu "cant mascle", amb incorporació de perfil Perfiver "L" rigiditzats d'alumini en
arestes longitudinals del conducte, ev itant el contacte de l'aire i raspalls de neteja amb la llana de
vidre en zones de talls i per mateix  motiu instal lació del Perfiver H en registres, aporta alts rendi-
ments tèrmics i acústics, reacció al foc Euroclasse B-s1, d0 (la millor per a conductes autopor-
tants), i / pp de tall, execució, colzes i derivacions segellant les seves unions amb cola Clima-
ver, embocadures, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver d'alumini, mitjans
auxiliars i costos indirectes, totalment instal lat segons normes UNE i NTE-ICI-22, inclou Cinta
d'alumini de 50 micres d'espessor i 63 mm d'ample amb addesiu a base de resines acríliques,
Perfil d'alumini extrusionat. Perfil d'alumini extrusionat, amb espessor aprox imat de 1,1 mm. In-
clou accessòris i mitjans aux iliars, totalemnt instal.lat i funcionant.

Ma d'obra...................................................... 2,51
Materials........................................................ 10,58

TOTAL PARTIDA........................................... 13,09

EE42R312     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=100mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

Ma d'obra...................................................... 5,01
Materials........................................................ 5,18

TOTAL PARTIDA........................................... 10,19

EE42R412     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=125mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

Ma d'obra...................................................... 5,01
Materials........................................................ 5,79

TOTAL PARTIDA........................................... 10,80

EE42R612     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=160mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

Ma d'obra...................................................... 5,01
Materials........................................................ 7,91

TOTAL PARTIDA........................................... 12,92

EE42R812     m   Conducte llis circ.ac.galv.D=200mm,G=0,5mm,munt.superf.         

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix  0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

Ma d'obra...................................................... 5,01
Materials........................................................ 9,22

TOTAL PARTIDA........................................... 14,23

EEMX0101     u   Ventilació amb linea S&P TD 350/125                             

Subministrament i col·locació de Ventilacidor en linea amb temporitzador . Marca S&P o equiva-
lent.

Model:                  TD 350/125
Motor:                  helicocentífug
Cabal (m3/h):           150
Pressió disponible (Pa):        120
Nivell sonor màxim:             33 (a 1,5 metre)

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis aux iliars, i mà d'o-
bra. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 50,12
Materials........................................................ 83,90

TOTAL PARTIDA........................................... 134,02
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EEK1Z009     u   Reixet.impuls/retorn AH-AG 225x125                              

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Per muntar-se
de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte.
Marca Trox o equivalent.

Model:          AH-AG
Altura (mm):    125
Longitud (mm):  225

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment
instal·lada segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 8,77
Materials........................................................ 26,74

TOTAL PARTIDA........................................... 35,51

EEK1Z403     m   Reixe d'intempèrie AWG 800x330mm                                

Subministrament i col.locació de reixeta per intempèrie d'impulsió o retorn fabricada amb alumini.
Marca Trox o equivalent.

Model:          AWG
Altura (mm):    800
Base (mm):      330
dB(A):          35
Pa:             19

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment
instal·lada segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 8,77
Materials........................................................ 152,14

TOTAL PARTIDA........................................... 160,91

EEK1ZA42     u   Reixet.impuls/retorn AH-0 425x165 + plenum fibra                

Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Per muntar-se
de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte.
Marca Trox o equivalent.

Model:          AH-0
Altura (mm):    165
Longitud (mm):  425

Inclosos connexionat al condunte o cel ras. Inclou caixó de plenum 200x500x200 mm de panell
Climaver Neto amb l'encaix  per la reixa, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment ins-
tal·lada segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 12,54
Materials........................................................ 54,65

TOTAL PARTIDA........................................... 67,19

EEK1Z902     u   Boca de ventilació Z-LVS 125                                    

Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb d'acer galvanitzat i imprimat segons Ral a definir. Per
muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou conducte i les peces encessaries per
adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.

Model:          Z-LVS 125 G1
Diàmetre (mm):  100

Ma d'obra...................................................... 5,01
Materials........................................................ 10,56

TOTAL PARTIDA........................................... 15,57
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EEKNZ003     u   Reixeta intemperie Trox AWG 1585x495                            

Reixeta d'impulsió o retorn per intemperie fabircada amb d'acer galvanitzat i imprimat segons Ral
a definir. Inclou tela metàl·laca de 20 x  20 mm. Marca Trox o equivalent.

Model:          AWG
Altura (mm):    495
Longitud (mm):  1585

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis aux iliars, i mà d'obra. Totalment
instal·lada segons especificacions de materials.

Ma d'obra...................................................... 10,03
Materials........................................................ 136,72

TOTAL PARTIDA........................................... 146,75

SUBCAPITOL 1.12 V-INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                           
EP74C211     u   Armari met.mural VDI,rack 19´´,12U,670x600x400mm,porta vidre+pan

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x  amplària x  fondària), porta de
v idre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

Ma d'obra...................................................... 16,47
Materials........................................................ 143,70

TOTAL PARTIDA........................................... 160,17

EP7E1E00     u   Switch 24 ports 10/100 Mbps                                     

Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a
240V, col.locat i connectat

Ma d'obra...................................................... 65,84
Materials........................................................ 210,25

TOTAL PARTIDA........................................... 276,09

EP7Z113B     u   Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

Ma d'obra...................................................... 64,53
Materials........................................................ 91,18

TOTAL PARTIDA........................................... 155,71

EP7Z6414     u   Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació frontal s/bastidor,2 U

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal so-
bre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400
mm, fixada mecànicament

Ma d'obra...................................................... 5,50
Materials........................................................ 16,75

TOTAL PARTIDA........................................... 22,25

EP7ZE091     u   Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.,col.      

Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'al-
çària, i muntatge horitzontal, col.locada

Ma d'obra...................................................... 5,90
Materials........................................................ 41,20

TOTAL PARTIDA........................................... 47,10

EP7381E3     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 FTP,despl.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6 FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, mun-
tada sobre caixa o bastidor

Ma d'obra...................................................... 3,19
Materials........................................................ 5,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,65
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EP7312D3     u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6
UTP, amb connex ió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada

Ma d'obra...................................................... 3,90
Materials........................................................ 9,95

TOTAL PARTIDA........................................... 13,85

EP434640     m   Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

Ma d'obra...................................................... 0,50
Materials........................................................ 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 0,84

EG222711     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Ma d'obra...................................................... 0,58
Materials........................................................ 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

EG222B11     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flex ible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Ma d'obra...................................................... 0,58
Materials........................................................ 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 1,05

SUBCAPITOL 1.13 V-INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ INCENDIS                          
EM31261K     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Ma d'obra...................................................... 13,16
Materials........................................................ 40,44

TOTAL PARTIDA........................................... 53,60

EM31321K     u   Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb ar-
mari muntat superficialment

Ma d'obra...................................................... 13,16
Materials........................................................ 53,45

TOTAL PARTIDA........................................... 66,61

EMDBU005     u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210

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

Ma d'obra...................................................... 4,94
Materials........................................................ 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85

EMDBU010     u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,420

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

Ma d'obra...................................................... 4,94
Materials........................................................ 3,85

TOTAL PARTIDA........................................... 8,79
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SUBCAPITOL 1.14 V-EQUIPAMENT                                                    
APARTAT 1.14.1 V-EQUIPAMENT ESPORTIU                                           
EQ11U010     m   Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient fusta envernissada  

Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada
Ma d'obra...................................................... 3,42
Materials........................................................ 60,86

TOTAL PARTIDA........................................... 64,28

1901         ut  Guixetes i armaris vestidors                                    

Mòdul de guixeta de 60 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, cons-
truïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb fenolic per les dues cares, amb portes de 16 mm
de gruix , amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals, sostre, base, laterals i separa-
dors intermedis de 16 mm i fons perforat per a ventilació de 4 mm de gruix . Equipada amb fron-
tisses anti-vandàliques d'acer inox idable, barres per a penjar d'alumini amb penjador lliscant
d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC,
fixat mecànicament.

Ma d'obra...................................................... 3,29
Materials........................................................ 53,05

TOTAL PARTIDA........................................... 56,34

APARTAT 1.14.2 V-EQUIPAMENT BANYS                                              
EC1K1302     u   Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall reclinable especial per a minusvàlids, de 570x625 mm de mesures totals, en tub d'alumini
a recobriment en ny lon, incorpora làmina de seguretat com a protecció en cas de rotura, instalat.

Ma d'obra...................................................... 16,65
Materials........................................................ 259,53

TOTAL PARTIDA........................................... 276,18

EJ42U010     u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inox ida-
ble amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb v isor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

Ma d'obra...................................................... 4,28
Materials........................................................ 46,31

TOTAL PARTIDA........................................... 50,59

EJ43U005     u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Ma d'obra...................................................... 6,00
Materials........................................................ 102,13

TOTAL PARTIDA........................................... 108,13

EJ4ZU010     u   Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar                      

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
Ma d'obra...................................................... 4,28
Materials........................................................ 7,13

TOTAL PARTIDA........................................... 11,41
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SUBCAPITOL 1.15 V-INTRUSISME                                                    
EMD31147     u   Central seg.antirobatori,circuits,alarma,memòria,teclat,munt.int

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protec-
ció, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat programable, muntada a l'interior

Ma d'obra...................................................... 46,08
Materials........................................................ 110,03

TOTAL PARTIDA........................................... 156,11

EMDWB003     u   teclat amb display LCD per permís entrada                       

Subministrament i colocació de teclat amb display LCD per permís entrada porta entrada princi-
pal.

Ma d'obra...................................................... 5,47
Materials........................................................ 93,92

TOTAL PARTIDA........................................... 99,39

EMD119C6     u   Det.IR passiu,90°,abast long.<=12m,munt.superfic.paret          

Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <=12
m, muntat superficialment a la paret

Ma d'obra...................................................... 8,23
Materials........................................................ 22,08

TOTAL PARTIDA........................................... 30,31

EG222711     m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Ma d'obra...................................................... 0,58
Materials........................................................ 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

EG151722     u   Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.estanca,munt.superf.         

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca, munta-
da superficialment

Ma d'obra...................................................... 7,59
Materials........................................................ 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 10,43

EMD62423     m   Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2+2x0,75mm2,tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub
Ma d'obra...................................................... 0,50
Materials........................................................ 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73

EMD43208     u   Sirena elect.+senyal llumi.,protegida,munt.ext.                 

Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la
paret, muntada a l'ex terior

Ma d'obra...................................................... 8,23
Materials........................................................ 55,38

TOTAL PARTIDA........................................... 63,61

EMD3Z002     u   Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop f

Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop finalitzats els treballs d'instal·la-
ció. Entrega de documentació final d'obra i curs de formació.

Ma d'obra...................................................... 164,50

TOTAL PARTIDA........................................... 164,50
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CAPITOL 2 COBERTA PISTES                                                  
SUBCAPITOL 2.01 P-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              
K222142A     m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

Maquinaria..................................................... 7,11

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11

K222B432     m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades
a la vora

Maquinaria..................................................... 7,95

TOTAL PARTIDA........................................... 7,95

SUBCAPITOL 2.02 P-FONAMENTACIÓ I  CONTENCIÓ                                      
13512J51     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 40 kg/m3 d'arma-
dura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia d'1 m2/ m3

Ma d'obra...................................................... 15,75
Materials........................................................ 73,60

TOTAL PARTIDA........................................... 89,35

SUBCAPITOL 2.03 P-ESTRUCTURA                                                    
E4RRR064     m2  Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista esportiva,

Subministrament i Muntatge d'Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista esportiva, de
dimensions totals 35,5 x  38,00 m. i alçada total 13,1 m., amb pilars i encavallades formades per
perfils d'alumini extrusionat de límit elàstic 2600kg/cm2 i aleació 6082 T6, amb una deformació
màxima del 2% .

Formada per:
- Pòrtic Pilar/Dintell: Gelosía 700 mm: 9 uts.
- Pilars secundàris: 14 uts
- Riostres: 106,6x75x3 mm: segons planols
- Corretges: 106,6x65x2,5 mm: segons planols

Inclús cargoleria, plaques d'ancoratge, cables de tensat recobert de PVC (creus d'arriostrament) i
barres tensores per a la coberta. Inclou també l'estructura secundària de suport de la façana

Unitat d'obra totalment acabada i llesta per a la col·locació de les lones de tancament, segons es-
pecificacions del fabricant. Inclús tots els accessoris i medis aux iliars necessaris per al seu cor-
recte muntatge.

Sistema OKATENT ó similar.
Ma d'obra...................................................... 12,08
Materials........................................................ 15,71

TOTAL PARTIDA........................................... 27,79

E4ZZR001     dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense retracció tipus SIKA MONO-
TOP 618. Inclús tots els medis aux iliars necessaris per a la seva correcta execució.

Ma d'obra...................................................... 0,96
Materials........................................................ 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 1,89
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SUBCAPITOL 2.04 P-TANCAMENTS                                                    
E5471CPER000 m2  Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de cober

Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de coberta de dimensions 35,5x38 m i
13,1 m d'alçada, amb membrana de teix it de polièster recobert en les dues cares de PVC imper-
meable, tipus VALMEX color blanc RAL 9010 amb protecció ignífuga de qualificació M2 segons
norma UNE 23-727, amb un pes de 620gr/m2. Inclús tots els accessoris i medis aux iliars per al
seu correcte muntatge segons especificacions del fabricant.
Inclou portes en els tancaments verticals segons plànols de detall, mitjançant la incorporació de
membranes corredisses.

Fomat per:
- 7 lones de coberta LCUB25 per una llum de 38m.
- 2 lones triangle LTRG25 de 38 m.
- 28 cortines laterals LCRT5 de 5m.

Sistema OKATENT ó similar.
Ma d'obra...................................................... 15,99
Materials........................................................ 5,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,20

SUBCAPITOL 2.08 P-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
ED7FP362     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix  i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Ma d'obra...................................................... 11,04
Maquinaria..................................................... 2,21
Materials........................................................ 19,33

TOTAL PARTIDA........................................... 32,58

ED351430     u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix , per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Ma d'obra...................................................... 8,49
Maquinaria..................................................... 7,92
Materials........................................................ 23,47

TOTAL PARTIDA........................................... 39,88

FD56FC72     m   Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/l

Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

Ma d'obra...................................................... 9,78
Maquinaria..................................................... 4,20
Materials........................................................ 7,91

TOTAL PARTIDA........................................... 21,89

FD5ZBJA4     u   Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x340x40mm,pes=41kg,col.morter 

Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

Ma d'obra...................................................... 12,57
Materials........................................................ 39,94

TOTAL PARTIDA........................................... 52,51

FD5J6F0E     u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra...................................................... 50,31
Materials........................................................ 23,64

TOTAL PARTIDA........................................... 73,95
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CAPITOL 3 URBANITZACIÓ                                                    
SUBCAPITOL 3.01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
H6AA2111     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-
gó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra...................................................... 1,43
Materials........................................................ 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 2,10

SUBCAPITOL 3.02 DESMUNTATS I ENDERROCS                                          
F216R243     m   Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó,
a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 2,20
Maquinaria..................................................... 0,69
Materials........................................................ 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,92

K2135111     m3  Enderroc mur cont. maçon.,m.man.,càrrega man.                   

Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 91,58
Materials........................................................ 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 92,95

K2148234     m3  Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.             

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 93,95
Maquinaria..................................................... 29,91
Materials........................................................ 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 125,27

K2131223     m3  Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega man/mec.  

Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecà-
nica de runa sobre camió

Ma d'obra...................................................... 43,93
Maquinaria..................................................... 19,38
Materials........................................................ 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 63,97

K21R1165     u   Tala directa arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport bro

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

Ma d'obra...................................................... 10,40
Maquinaria..................................................... 53,15
Materials........................................................ 24,45

TOTAL PARTIDA........................................... 88,00

F2191202     m   Demolic.vorada sob/terra,m.mec.+càrrega cam.                    

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Maquinaria..................................................... 0,92

TOTAL PARTIDA........................................... 0,92

F21QQB01     u   Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.         

Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipa-
ment i la runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 3,70
Maquinaria..................................................... 1,55
Materials........................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 5,31
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F21Q1121     u   Retirada banc fusta llarg.<=2,5m,enderr.daus form.,càrrega man/m

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra...................................................... 2,96
Maquinaria..................................................... 4,66
Materials........................................................ 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 7,67

K2R64237     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

Maquinaria..................................................... 5,39

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39

SUBCAPITOL 3.03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
K225177F     m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM              

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95%  del PM

Ma d'obra...................................................... 0,14
Maquinaria..................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 1,72

F2213222     m3  Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.dire

Excavació per a rebaix  en terreny fluix  (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega di-
recta sobre camió

Maquinaria..................................................... 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 0,95

F2A15000     m3  Subministr.terra adeq.aport.                                    

Subministrament de terra adequada d'aportació
Materials........................................................ 4,26

TOTAL PARTIDA........................................... 4,26

SUBCAPITOL 3.04 URBANITZACIÓ                                                    
F9G124451    m3  Paviment form.s/add. HM-25/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic remol.mec

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge mecànic i acabat remolinat mecà-
nic

Ma d'obra...................................................... 4,15
Maquinaria..................................................... 2,18
Materials........................................................ 52,60

TOTAL PARTIDA........................................... 58,93

F9Z4AA15     m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Ma d'obra...................................................... 0,06
Materials........................................................ 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 1,59

F9GZ2524     m   Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm                       

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm

Ma d'obra...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 0,35
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 1,10

FBATU010     u   Pintat pista poliesportiva,poliuretà,m.manuals                  

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de dimensions segons reglaments federatius, amb pin-
tura de poliuretà, amb mitjant manuals

Ma d'obra...................................................... 459,55
Materials........................................................ 117,75

TOTAL PARTIDA........................................... 577,30
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CAPITOL 4 SEGURETAT I SALUT                                               
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CAPITOL 5 CONTROL DE QUALITAT                                             
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CAPITOL 01 EDIFICI VESTUARIS                                               
SUBCAPITOL 01.01 V-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              
01.01.01 m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora

Excav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), re-
alitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcav ador i càrrega mecànica so-
bre camió

C13161E0     0,195 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcav ador a=40-6

36,48 7,11

TOTAL PARTIDA................................................... 7,11

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

01.01.02 m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg
Excav ació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcav ador i amb les
terres deixades a la v ora

C13161E0     0,218 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcav ador a=40-6

36,48 7,95

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 V-FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ                                      
01.02.01 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió           

Capa de neteja i aniv ellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0122000     0,050 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 0,86
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         14,31 1,43
B06NLA2C     0,100 m3  Formigó neteja HL-150/P/20                                      x 1,05 44,92 4,72
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,30 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 7,04

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

01.02.02 m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia d'1 m2/ m3

E31522H1     1,000 m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió     56,55 56,55
E31B3000     40,000 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          0,82 32,80

TOTAL PARTIDA................................................... 89,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
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01.02.03 m2  Placa formigó hidròfug HA-25/P/20/I 15cm,malla el.b/corrug. B500
Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electro-
soldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, impermeabilització
amb morter impermeabilitzant pel mètode penetració capil·lar, aplicat en dues capes
en pols, amb una dotació de 2 kg/m2, capa drenant amb grav a de pedrera de 50 a
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa
de pav iment del PN. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS

E225T00F     1,000 m2  Repàs+picon.caixa pav iment,95%PM                          1,06 1,06
E786D1J0     1,000 m2  Imperm.param.horitz.,form. morter impermeab.

penetr.capil. cimen
3,72 3,72

E7B11AA0     1,000 m2  Geotèxtil feltre PP teix.,100-110g/m2,s/adh.                  1,57 1,57
E7B21A0L     1,000 m2  Làmina separad.polietilè

g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.           
0,87 0,87

E9234B91     1,000 m2  Subbase,grav a pedrera pedra
calc.,g=10cm,grandària 50-70mm,estes

4,93 4,93

E93617B5     1,000 m2  Solera formigó HA-25/P/20/I+hidròfug,g=15cmcamió  11,97 11,97
E9Z4AA16     1,000 m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME

15x15cm,D:6-6
2,32 2,32

TOTAL PARTIDA................................................... 26,44

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

01.02.04 m2  Aïllam.planxa (XPS),g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica 
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistèn-
cia a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la su-
perfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

A0122000     0,010 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 0,17
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         14,31 0,14
B7C2E570     1,000 m2  Planxa

(XPS),g=50mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica
,1,471-

x 1,05 4,48 4,70

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,30 0,00

TOTAL PARTIDA................................................... 5,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.03 V-ESTRUCTURA                                                    
01.03.01 kg  Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils lami-
nats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'im-
primació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000     0,015 h   Oficial 1a soldador                                             17,42 0,26
A0135000     0,015 h   Ajudant soldador                                                15,27 0,23
B44Z501A     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller

p/col.sold.
0,71 0,71

C200P000     0,015 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                         2,39 0,04
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,25

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

01.03.02 kg  Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,recta
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça sim-
ple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treba-
llat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

A012M000     0,012 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,21
A013M000     0,012 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,18
B44Z5025     1,000 kg  Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.
0,83 0,83

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,23

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

01.03.03 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils la-
minats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000     0,018 h   Oficial 1a soldador                                             17,42 0,31
A0135000     0,010 h   Ajudant soldador                                                15,27 0,15
B44Z501A     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller

p/col.sold.
0,71 0,71

C200P000     0,018 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                         2,39 0,04
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,22

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

01.03.04 kg  Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,antiox.,col.a ob
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació an-
tioxidant, col·locat a l'obra

A0122000     0,015 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 0,26
A0140000     0,015 h   Manobre                                                         14,31 0,21
B44Z5011     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat

mida+antiox.    
0,64 0,64

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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01.03.05 kg  Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-
drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra
amb soldadura

A0125000     0,050 h   Oficial 1a soldador                                             17,42 0,87
A0135000     0,050 h   Ajudant soldador                                                15,27 0,76
B44Z5A2A     1,000 kg  Acer S275JR,peça

simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,
0,91 0,91

C200P000     0,050 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                         2,39 0,12
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,60 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,68

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

01.03.06 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 
Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense retracció tipus SIKA
MONOTOP 618. Inclús tots els medis auxiliars necessaris per a la sev a correcta execució.

A0122000     0,030 h   Oficial 1a paleta                                               x 1,02 17,13 0,52
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         x 1,02 14,31 0,44
B0716000     2,020 kg  Morter expansiu                                                 0,46 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89

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

SUBCAPITOL 01.04 V-TANCAMENTS                                                    
01.04.01 m2  Cel ras pl.acer prelacat color                                  

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat de color a escollir per la DF, amb cantell
rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb v el acústic, classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura v ista d'acer
galv anitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m com a màxim,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

A012M000     0,320 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 5,67
A013M000     0,320 h   Ajudant muntador                                                15,21 4,87
B84B3E67     1,000 m2  Placa acer prelacat microperforada,cantell

rebaixat enrasat p/es
x 1,03 15,01 15,46

B84ZE510     1,000 m2  Estructura acer galv .v ista p/cel ras
plac.600x600mm,perf.princip

x 1,03 3,07 3,16

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,50 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 29,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.04.02 m2  Tanc. façana panell sandvitx acer g=50 mm nerva. guix laminat   
Tancament de façana amb un full exterior compost per panell sandv itx de dues plan-
xes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior
nerv ada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5
mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició v ertical. Inclou subestructura d'acer galv anitzat. Cambra d'aire no v entilada,
de 5 cm. de gruix. Full interior compost per extradossat de plaques de guix laminat for-
mat per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galv anit-
zat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca. Placa de
guix laminat hidròfuga a les zones humides. Partida acav ada amb part proporcional
de remats, encintat i masillat de juntes.

E635E425A    1,000 m2  Tancament placa 2 plan.acer+poliuretà g=50mm
nerv a. color estànd

30,12 30,12

E83E136B     1,000 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure
N,60,5/400(48),1xA(

17,30 17,30

TOTAL PARTIDA................................................... 47,42

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

01.04.03 m2  Coberta sandwich acer pend. <30%, PU                            
Coberta sandwich de xapa d'acer, amb pendent inferior a 30 %, formada per placa
amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 80 mm, amb la
cara exterior nerv ada, color estàndard, diferent de blanc, gruix de les planxes (ext/int)
de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, i.p.p. de remats i
fixacions.

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 5,14
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             15,21 1,52
B0A5AA00     16,500 u   Cargol autorosc.,v oland.                                        0,11 1,82
B0C5F4251    1,000 m2  Placa 2 plan.acer+poliuretà g=80mm nerv a. color

estàndard (no bl
22,99 22,99

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,70 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 31,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.05 V-DIVISIONS I ACABATS INTERIORS                                 
01.05.01 m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a rev estir, de 12,5
mm de gruix i v ora afinada (BA), entramat d'acer galv anitzat format per perfils princi-
pals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim. A les zones humides es colocarà placa hidròfuga.

A0127000     0,250 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 4,28
A0137000     0,250 h   Ajudant col·locador                                             15,21 3,80
B0A44000     0,180 cu  Visos p/guix lam.                                               7,13 1,28
B0CC1311     1,000 m2  Placa guix lamin. F i gruix 12,5mm                              x 1,03 3,13 3,22
B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     0,89 0,42
B7JZ00E1     1,890 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat            0,05 0,09
B84Z7850     1,000 m2  Entramat estruc.doble acer galv .p/cel ras continu

pl.guix lam. p
6,52 6,52

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,10 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 19,73

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

01.05.02 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres premsat esmalt.,preu alt,16-25p/m
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat
esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 3,43
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         14,31 1,43
B05A2103     0,470 kg  Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color         x 1,50 0,24 0,17
B0711010     4,760 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                             x 1,03 0,25 1,23
B0FH8172     1,000 m2  Rajola gres premsat esmalt.,rectang/quadr. 16-25

peces/m2,preu a
x 1,10 9,01 9,91

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               4,90 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 16,29

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

01.05.03 m2  Paviment int.raj.gres extruït,s/esmalt.-polir,rectang/quadr. pre
Pav iment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

A0127000     0,450 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 7,71
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             15,21 3,04
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         14,31 0,43
B05A2103     0,950 kg  Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color         x 1,50 0,24 0,34
B0711010     6,670 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                             x 1,05 0,25 1,75
B0FG5182     1,000 m2  Rajola gres extruït s/esmalt.-polir,rectang/quadr. 6-15

peces/m2
x 1,02 9,28 9,47

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,20 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 22,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.05.04 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N100mm/400mm(70mm),1xA(15  
Env à de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galv anitzat, amb un gruix total de l'env à de 100 mm, muntants cada
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. A les zones humides es colocarà pla-
ques hidròfugues.

A0127000     0,250 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 4,28
A0137000     0,130 h   Ajudant col·locador                                             15,21 1,98
B0A44000     0,420 cu  Visos p/guix lam.                                               7,13 2,99
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              1,62 0,19
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,11 0,66
B0CC1410     2,000 m2  Placa guix lamin. A i gruix 15mm                                x 1,03 3,59 7,40
B6B112111    3,500 m   Muntant planxa acer

galv .params.v ert.,ampl.=70mm                
x 1,05 1,36 5,00

B6B122111    0,950 m   Canal planxa acer galv .params.horitz.,ampl.=70mm x 1,05 1,35 1,35
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts

plaques guix lamina
0,38 0,18

B7C9H5M0    2,000 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162
26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic

x 1,03 1,39 2,86

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     0,89 0,71
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat            0,05 0,20
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,30 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 27,89

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

01.05.05 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12,
Env à de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galv anitzat, amb un gruix total de l'env à de 98 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus foc (F) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. Estabilitat al foc EI 90

A0127000     0,390 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 6,68
A0137000     0,140 h   Ajudant col·locador                                             15,21 2,13
B0A44000     0,720 cu  Visos p/guix lam.                                               7,13 5,13
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galv anitzats                                              1,62 0,19
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,11 0,66
B0CC1311     4,000 m2  Placa guix lamin. F i gruix 12,5mm                              x 1,03 3,13 12,90
B6B11211     3,500 m   Muntant planxa acer

galv .params.v ert.,ampl.=48mm                
x 1,05 0,93 3,42

B6B12211     0,950 m   Canal planxa acer galv .params.horitz.,ampl.=48mm x 1,05 0,91 0,91
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts

plaques guix lamina
0,38 0,18

B7C9H5M0    1,000 m2  Placa semiríg.MW-roca,UNE-EN 13162
26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmic

x 1,03 1,39 1,43

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     0,89 0,71
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat            0,05 0,20
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,80 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 34,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.05.06 m   Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beu
Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,100 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 1,71
A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador                                             15,21 0,30
B05A2103     0,067 kg  Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color         x 1,50 0,24 0,02
B0711010     0,500 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                             x 1,05 0,25 0,13
B9U341A0     1,000 m   Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm                        x 1,02 3,31 3,38
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

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

01.05.07 m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         
Pintat de parament v ertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               17,13 1,71
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  15,21 0,15
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 2,59 1,03
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x 1,02 3,26 0,50
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,90 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 3,42

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

01.05.08 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A012D000     0,125 h   Oficial 1a pintor                                               17,13 2,14
A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  15,21 0,23
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 2,59 1,03
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x 1,02 3,26 0,50
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,40 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

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

01.05.09 m2  Aïllament,g=2cm,morter ciment+perlita+vermic. projec.elem.lin.  
Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb v ermiculita de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

A0127000     0,130 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 2,23
A0137000     0,060 h   Ajudant col·locador                                             15,21 0,91
B0111000     0,015 m3  Aigua                                                           1,15 0,02
B7D20021     12,000 kg  Morter ciment+perlita+v ermic.,500kg/m3,sacs              x 1,02 0,38 4,65
C200X000     0,130 h   Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project.          3,21 0,42
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               3,10 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.05.10 m2  Membrana g=1,2mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,+arm. malla FV,col.s/
Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie,
amb armadura de malla de fibra de v idre, fusionada amb soldadura d'aire calent,
col·locada sense adherir al suport

A0127000     0,150 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 2,57
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             15,21 1,52
B7412CMF     1,000 m2  Làmina PVC n/resist.intemp.,g=1,2mm,+arm. malla FV x 1,10 7,07 7,78
C200L000     0,100 h   Sold.làm.PVC,manual,aire cal.                                   3,31 0,33
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 12,26

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

01.05.11 m2  Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,200-250g/m2,s/adh.   
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir

A0127000     0,040 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 0,69
A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador                                             15,21 0,30
B7B111F0     2,000 m2  Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,200-250g/m2  x 1,10 1,11 2,44
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 3,45

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

SUBCAPITOL 01.06 V-FUSTERÍA EXTERIOR                                             
01.06.01 u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x330cm,p      

Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de
235x330 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 12,40
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
B7J50010     0,180 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 1,97
B7J50090     0,530 dm3Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            8,88 4,71
BAF1C19D1    1,650 m2  Fulla fixa alumini lacat, 0,5-0,89m2,perf.preu alt,classif 90,01 148,52
BAF1E49D1    6,110 m2  Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu

alt,clas      
142,46 870,43

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               14,70 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1.040,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.06.02 u   Balconera alumini lacat,2bat.+1fulla fixa sup.,235x260cm,p      
Balconera d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents i una fulla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de
235x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al v ent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 12,40
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
B7J50010     0,180 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 1,97
B7J50090     0,530 dm3Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            8,88 4,71
BAF1C19D     0,940 m2  Fulla fixa alumini lacat, 0,5-0,89m2,perf.preu alt,classif 90,01 84,61
BAF1E49D     5,170 m2  Balconera alumini lacat,2bat., 3-3,99m2,perf.preu

alt,clas      
142,46 736,52

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               14,70 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 842,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.06.03 u   Fulla fixa alumini lacat,80x370cm,preu alt,classif. 4 9A        
Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de ba-
se, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
v ent segons UNE-EN 12210

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 12,40
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
B7J50010     0,140 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 1,54
B7J50090     0,410 dm3Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            8,88 3,64
BAF1C49C1    2,960 m2  Fulla fixa alumini lacat, 2,25-3,49m2,perf.preu

alt,classi      
76,97 227,83

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               14,70 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 248,06

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

01.06.04 u   Fulla fixa alumini lacat,45x195cm,preu alt,classif. 4 9A        
Fulla fixa d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de ba-
se, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
v ent segons UNE-EN 12210

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 12,40
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
B7J50010     0,140 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 1,54
B7J50090     0,410 dm3Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            8,88 3,64
BAF1C49C     0,880 m2  Fulla fixa alumini lacat blanc, 2,25-3,49m2,perf.preu

alt,classi
76,97 67,73

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               14,70 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 87,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.06.05 m2  Vidre aïlla.1lluna incolora 6mm+1lam.segur.incolor,1butiral tran
Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un v idre laminar de seguretat incolor
amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb
llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

A012E000     0,600 h   Oficial 1a v idrier                                              16,65 9,99
BC1F1321     1,000 m2  Vidre aïlla.1lluna incolora

6mm+1lam.segur.incolor,1butiral tran
35,32 35,32

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               10,00 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 45,56

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

01.06.06 u   Porta alumini lacat.,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,col.         
Porta d'alumini lacat en color a escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb
perfils de preu superior

A012M000     0,600 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 10,63
A013M000     0,120 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,83
B7J50010     0,100 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 1,10
B7J50090     0,310 dm3Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            8,88 2,75
BAFA110L     1,935 m2  Porta alumini lacat.,1bat.,1,5-1,99m2,perf.preu sup.   185,55 359,04
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               12,50 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 375,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

01.06.07 m2  Gelosia alu.lacat lamel·les orientable horitz. ampl.=200-250mm, 
Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 200 a 250 mm d'amplària,
, amb accionament manual, col·locada

A0127000     0,100 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 1,71
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             15,21 1,52
BAVJCEAD     1,000 m2  Gelosia alu.lacat lamel·la orientable horitz.,

ampl.=200-250mm i
78,42 78,42

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               3,20 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 81,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.06.08 m2  Tancament ext.pract.120x120cm,finestra alumini lacat,2bat.,vidre
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb fi-
nestra d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima
4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galv anitzat, v idre aïllant de
dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies

EAF1289D     0,694 u   Finestra alumini lacat blanc,2bat.,120x120cm,preu
alt,classif. 4

229,25 159,10

EAN51432     0,694 u   Bastiment base p/finest.,tub acer
galv .40x20mm2,+acces.persiana,

16,99 11,79

EAV7EK77     1,083 m2  Persi.enr.alum.,lamel.
g=14-14,5mm,h=55-60mm,6-6,5kg/m2         

59,70 64,66

EAVZ1C00     0,694 u   Com.man.cinta ampl.=120-150cm                                 15,55 10,79
EAVZK000     1,736 m   Guies alum.p/persi.enrotll.                                     5,04 8,75
EC171324     0,800 m2  Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+4mm,cambra

8mm,col.perf.neop.   
31,90 25,52

TOTAL PARTIDA................................................... 280,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

01.06.09 m2  Malla planxa acer galv. exp.romboidal,g=0,8mm,àrea perf.=60-70%,
Malla planxa acer galv anitzat expandit romboidal, de 0,8 mm de gruix, amb una àrea
perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i
amplària del nerv i d'1 a 1,5 mm, col·locada

A012F000     0,300 h   Oficial 1a manyà                                                17,41 5,22
A013F000     0,500 h   Ajudant manyà                                                   15,27 7,64
BB3M4523     1,000 m2  Malla planxa acer galv .

exp.romboidal,g=0,8mm,àrea perf.=60-70%,
x 1,05 7,55 7,93

BB3Z0001     1,000 m2  P.p.fix.malla met.                                              2,31 2,31
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,90 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 23,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.07 V-FUSTERÍA INTERIOR                                             
01.07.01 u   Porta block bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=70+70cm,h=210cm,lacat,

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix,
amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bas-
timent de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a v idre de tau-
ler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferra-
menta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa pe-
tita, de preu alt

A012A000     2,000 h   Oficial 1a fuster                                               17,44 34,88
A013A000     0,100 h   Ajudant fuster                                                  15,33 1,53
BAQEA4N6     1,000 u   Porta block

bat.fus,int.,2batent,g=40mm,a=70+70cm,h=210cm,lacat,
183,80 183,80

BAZG2130     1,000 u   Joc manetes,llau.crom.,placa petita,preu alt              7,31 7,31
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               36,40 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 228,07

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

01.07.02 u   Porta block bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares 
Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una
llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xa-
pat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

A012A000     1,500 h   Oficial 1a fuster                                               17,44 26,16
A013A000     0,075 h   Ajudant fuster                                                  15,33 1,15
BAQEA186     1,000 u   Porta block

bat.fus,int.,bat.,g=40mm,a=80cm,h=210cm,lacat,cares
115,10 115,10

BAZG2130     1,000 u   Joc manetes,llau.crom.,placa petita,preu alt              7,31 7,31
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               27,30 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 150,13

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

01.07.03 u   Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig enverniss
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares lli-
ses, acabat superficial ambfusta de faig env ernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

A012A000     1,200 h   Oficial 1a fuster                                               17,44 20,93
A013A000     0,060 h   Ajudant fuster                                                  15,33 0,92
BAQDS18E     1,000 u   Fulla p/porta int. g=40mm, llum 80x210cm cares llis.

faig env ern
53,50 53,50

BAZ2C843     1,000 u   Galze p/porta corr.llum pas 80x210cm, faig
env ernissat, 1 fulla 

54,32 54,32

BAZGC3H0    1,000 u   Ferramenta p/porta int.1 corred.preu mitjà                  3,44 3,44
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               21,90 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 133,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.07.04 m2  Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm,col.                   
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple v idre laminar de seguretat
de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusio-
nat i junts termoplàstics per al segellat dels v idres i del perímetre dels taulers, col·locada

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 6,20
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                15,21 5,32
B66E0328     1,000 m2  Mampara modular,g=80mm,v idre simp. 3+3mm         93,72 93,72
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,50 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 105,41

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

01.07.05 m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer
Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 6,20
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                15,21 5,32
B66E33M6     1,000 m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla

bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer
159,40 159,40

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,50 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 171,09

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

01.07.06 u   Porta acer galv., 2 bat.,200x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llis 
Porta d'acer galv anitzat en perfils laminats dues fulles batents, per a un buit d'obra de
200x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i basti-
ment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                17,41 4,35
BABG9762     1,000 u   Porta acer galv ., 2bat.,200x215cm,tub

40x20x1,5mm,planxes llis  
229,90 229,90

BAZGC360     2,000 u   Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà                        11,60 23,20
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               4,40 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 257,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.08 V-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
01.08.01 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 1,71
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 3,43
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             15,21 3,04
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         14,31 2,86
B0310500     0,632 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 13,52 8,97
BD7FP360     1,000 m   Tub PVC-U paret

massissa,sanejam.pressió,DN=160mm,PN=6bar,p/unió
x 1,20 5,13 6,16

BDW3B900     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm                         11,68 3,85
BDY3B900     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=160mm                              0,18 0,18
C1313330     0,042 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 1,61
C133A0J0     0,110 h   Picó v ibrant,plac.30x30cm                                       5,48 0,60
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 32,58

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

01.08.02 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=200 mm,PN=6 b
Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 1,71
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 3,43
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             15,21 3,04
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         14,31 2,86
B0310500     0,700 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 13,52 9,94
BD7FP460     1,000 m   Tub PVC-U paret

massissa,sanejam.pressió,DN=200mm,PN=6bar,p/unió
x 1,20 7,85 9,42

BDW3BA00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm                         20,42 6,74
BDY3BA00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=200mm                              0,31 0,31
C1313330     0,051 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 1,95
C133A0J0     0,130 h   Picó v ibrant,plac.30x30cm                                       5,48 0,71
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 40,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.08.03 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=250 mm,PN=6 b
Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
250 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 1,71
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 3,43
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             15,21 3,04
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         14,31 2,86
B0310500     0,784 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 13,52 11,13
BD7FP560     1,000 m   Tub PVC-U paret

massissa,sanejam.pressió,DN=250mm,PN=6bar,p/unió
x 1,20 12,41 14,89

BDW3BB00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=250mm                         36,87 12,17
BDY3BB00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=250mm                              0,55 0,55
C1313330     0,059 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 2,26
C133A0J0     0,140 h   Picó v ibrant,plac.30x30cm                                       5,48 0,77
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 52,98

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

01.08.04 u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               
Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix,
per a ev acuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

A012N000     0,220 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 3,77
A0140000     0,330 h   Manobre                                                         14,31 4,72
BD351430     1,000 u   Peri.pref.form.san.40x40x45cm,g=4cm,finestres

premarc.d=23cm,3ca
23,34 23,34

C1503500     0,220 h   Camió grua 5t                                                   35,99 7,92
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,50 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 39,88

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

01.08.05 m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galv anitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm
de desenv olupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 5,14
A0137000     0,150 h   Ajudant col·locador                                             15,21 2,28
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,v oland.                                        0,11 0,66
B0CHT77P     1,050 m   Remat plan.acer pl. galv . g=1,2mm, desenv .<70cm

5 plecs, p/canal
x 1,02 4,37 4,68

B7J50010     0,025 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 0,27
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,40 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 13,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.08.06 m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides          
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000     0,360 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 6,17
A0137000     0,180 h   Ajudant col·locador                                             15,21 2,74
BD13177B     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/e
x 1,40 2,80 3,92

BD1Z2200     0,670 u   Brida p/tub PVC,D=75-110mm                                      0,91 0,61
BDW3B700     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm                         3,79 1,25
BDY3B700     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=110mm                              0,05 0,05
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,90 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 14,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

01.08.07 u   Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,D=30mm,connect.xarxa evac.     
Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita ev acuació

A012J000     0,800 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 14,17
A013J000     0,200 h   Ajudant lampista                                                15,19 3,04
BJ3224BF     1,000 u   Desguàs sifòn. p/plat

dutxa,llautó,D=30mm,p/connectar ramal     
10,90 10,90

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               17,20 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 28,37

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

01.08.08 m   Canal plàstica,a=100-200mm,h=130-160mm,+perfil lat.,reixa plàsti
Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'al-
çària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nerv ada classe B125, segons nor-
ma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

A012N000     0,290 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 4,97
A0140000     0,430 h   Manobre                                                         14,31 6,15
B064300C     0,070 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                    x 1,10 44,74 3,44
BD5FC194     1,000 m   Canal plàstica,a=100-200mm,h=130-160mm,+perfil

lat.,reixaplàstic
x 1,05 29,01 30,46

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,10 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 45,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DINOU CÈNTIMS

01.08.09 u   Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC             
Sifó de botella per a lav abo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de
PVC

A012J000     0,200 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 3,54
A013J000     0,050 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,76
BJ33B7NG     1,000 u   Sifó botella

p/p/lav ab.,PVC,D=32mm,p/connect.ramal              
3,56 3,56

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,30 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 7,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.08.10 u   Bonera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques            
Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

A0122000     0,650 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 11,13
A0140000     0,325 h   Manobre                                                         14,31 4,65
B5ZZJLPT     4,000 u   Vis acer galv .5,4x65mm,junt metall/goma,tac

D=8/10mm            
0,20 0,80

BD514DK1     1,000 u   Bonera PVC rígid,D=125mm,tapa plana metàl.           14,50 14,50
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,80 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 31,32

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

SUBCAPITOL 01.09 V-INSTAL·LACIONS D'ACS I AFS                                    
01.09.01 u   Pericó regist.form.prefabricat + tapa,80x80cmx80cm,p/instal.serv
A012N000     0,800 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 13,70
A0140000     1,200 h   Manobre                                                         14,31 17,17
BDK2UC40     1,000 u   Pericó

regist.form.prefabricat,80x80cmx80cm,p/instal.serv     
45,73 45,73

BDKZ3001     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa
800x800x50mm,52kg      

31,55 31,55

C1503000     0,166 h   Camió grua                                                      34,19 5,68

TOTAL PARTIDA................................................... 113,83

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

01.09.02 u   Vàlvula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa                   
A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 7,08
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                15,21 6,08
BN12A4F0     1,000 u   Vàlv ula comporta+brides DN=63mm,PN=16bar,fosa  130,73 130,73

TOTAL PARTIDA................................................... 143,89

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

01.09.03 u   Vàlvula disc entre brides,DN=60mm,PN=10bar,fosa,munt.superf.    
Vàlv ula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 60 mm de diàmetre no-
minal, de 10 bar de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN83A3E0     1,000 u   Vàlv ula disc entre

brides,DN=65mm,PN=40bar,200°C,acer 1.4401    
64,95 64,95

TOTAL PARTIDA................................................... 70,38

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

01.09.04 u   Filtre colad.,d=65mm,PN=16bar,fosa i munt.embridat              
Filtre colador de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i
muntat embridat

A012M000     0,550 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 9,74
A013M000     0,550 h   Ajudant muntador                                                15,21 8,37
BNE2A300     1,000 u   Fil.colad.embridat,D=65mm,PN=16bar,fosa                  49,52 49,52

TOTAL PARTIDA................................................... 67,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.09.05 u   Aixeta de regulac.,munt.superf.,llautó cromat,preu alt,sort.p/ma
A012J000     0,300 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 5,31
A013J000     0,075 h   Ajudant lampista                                                15,19 1,14
BJ2ZA121     1,000 u   Aixeta de regulac. mural,p/munt.superf.,cromat,preu

alt,sortida 
2,71 2,71

TOTAL PARTIDA................................................... 9,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.09.06 u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=63,connect.bat./ramal        
A012J000     0,250 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 4,43
A013J000     0,050 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,76
BJM1Z001     1,000 u   Comptador de calories per 6m3/h de 2" amb

alimentació electrica 
372,89 372,89

TOTAL PARTIDA................................................... 378,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb VUIT
CÈNTIMS

01.09.07 m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          
Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, mun-
tat com a canalització soterrada

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,58
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30
BG22RJ10     1,020 m   Tub corbable corrugat

PVC,DN=100mm,12J,250N,p/canal.soterrada   
1,08 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

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

01.09.08 m   Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.        
A012M000     0,160 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,83
A013M000     0,160 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,43
B0A71K00     0,900 u   Abraçadora metàl.,d/int.=60mm                                   0,82 0,74
BFB19400     1,020 m   Tub HDPE,DN=63mm,PN=10bar                                       1,20 1,22
BFWB1942     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.alta

dens.DN=63mm,10bar,p/soldar        
16,53 4,96

BFYB1942     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta
dens.DN=63mm,10bar,soldat       

0,15 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 12,33

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

01.09.09 m   Tub PE-R,DN=12mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,
Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 12 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons
norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

A012M000     0,140 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,48
A013M000     0,140 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,13
BFB43350     1,020 m   Tub PE-R,DN=12 mm,sèrie 5 s/UNE 53-381,connectat

pressió        
0,31 0,32

BFWB4305     0,300 u   Accessori p/tubs
poliet.multic.DN=16mm,p/connec.pressió         

0,81 0,24

BFYB4305     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.multic.DN=16mm,connect.pressió       

0,03 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 5,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.09.10 m   Tub PE-R,DN=16mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,
Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 16 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons
norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

A012M000     0,140 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,48
A013M000     0,140 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,13
BFB44350     1,020 m   Tub PE-R,DN=16 mm,sèrie 5 s/UNE 53-381,connectat

pressió        
0,44 0,45

BFWB4405     0,300 u   Accessori p/tubs
poliet.multic.DN=20mm,p/connec.pressió         

1,39 0,42

BFYB4405     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.multic.DN=20mm,connect.pressió       

0,04 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 5,52

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

01.09.11 m   Tub PE-R,DN=25mm,serie 5 s/UNE 53-381,connect.pressió,dif.mitjà,
Tub de polietilè reticulat (PE-R) de 25 mm de diàmetre nominal exterior, serie 5 segons
norma UNE 53-381, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

A012M000     0,185 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 3,28
A013M000     0,185 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,81
BFB46320     1,020 m   Tub PE-R,DN=25 mm,sèrie 5 s/UNE 53-381,connectat

pressió        
0,87 0,89

BFWB4605     0,300 u   Accessori p/tubs
poliet.multic.DN=32mm,p/connec.pressió         

2,43 0,73

BFYB4605     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.multic.DN=32mm,connect.pressió       

0,08 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,79

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

01.09.12 m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1´´,g=19mm,dificult.mi   
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de dià-
metre, de 19 mm de gruix, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C i clas-
sificació BL-s·,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,59
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,37
BFQ37640     1,020 m   Aïllament tèrmic

escum.elastom.p/can.fredes,D=1´´,g=19mm        
4,67 4,76

BFYQ3764     1,000 u   Pp.aïll.escuma elastomérica
canonades,D=1´´,g=19mm              

0,61 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 8,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.09.13 m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor
2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z401     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

20mm       
3,43 3,50

BFC9Z501     1,020 m   Tub polipropilé DN=20mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

0,77 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 6,76

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

01.09.14 m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor
2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z002     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

25mm       
3,64 3,71

BFC9Z502     1,020 m   Tub polipropilé DN=25mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

1,29 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.09.15 m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor
3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z003     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

32mm       
3,99 4,07

BFC9Z503     1,020 m   Tub polipropilé DN=32mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

2,06 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.09.16 m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor
4,5 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z004     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

40mm       
4,48 4,57

BFC9Z504     1,020 m   Tub polipropilé DN=40mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

3,14 3,20

TOTAL PARTIDA................................................... 10,24

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

01.09.17 m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor
2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equiv alent. Aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment. Marca Isov er o equiv alent, model IT.
Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,97
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,84
BFC9Z201     1,020 m   Tub polipropilé DN=20mm per climatització POLI-PIPE

CT Clima Fas
0,61 0,62

BFQ3Z901     1,020 m   Aïllament escuma elas. 13mm gruix. tub dia. exterior
20mm       

2,02 2,06

TOTAL PARTIDA................................................... 4,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.09.18 m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor
2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equiv alent. Aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment. Marca Isov er o equiv alent, model IT.
Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,97
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,84
BFC9Z202     1,020 m   Tub polipropilé DN=25mm per climatització POLI-PIPE

CT Clima Fas
1,03 1,05

BFQ3Z902     1,020 m   Aïllament escuma elas. 13mm gruix. tub dia. exterior
25mm       

2,41 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 5,32

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

01.09.19 m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor
3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser  RD o equiv alent. Aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment. Marca Isov er o equiv alent, model IT.
Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,97
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,84
BFC9Z203     1,020 m   Tub polipropilé DN=32mm per climatització POLI-PIPE

CT Clima Fas
1,66 1,69

BFQ3Z903     1,020 m   Aïllament escuma elas. 13mm gruix. tub dia. exterior
32mm       

2,71 2,76

TOTAL PARTIDA................................................... 6,26

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

01.09.20 m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor
3,0 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser RD o equiv alent. Aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment. Marca Isov er o equiv alent, model IT.
Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,97
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,84
BFC9Z204     1,020 m   Tub polipropilé DN=40mm per climatització POLI-PIPE

CT Clima Fas
2,57 2,62

BFQ3Z904     1,020 m   Aïllament escuma elas. 13mm gruix. tub dia. exterior
40mm       

3,12 3,18

TOTAL PARTIDA................................................... 7,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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01.09.21 m   Tub polipropilé DN=50mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 13 mm     
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 50 mm i espessor
3,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT  Clima Fasser RD o equiv alent. Aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment. Marca Isov er o equiv alent, model IT.
Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,97
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,84
BFC9Z205     1,020 m   Tub polipropilé DN=50mm per climatització POLI-PIPE

CT Clima Fas
3,75 3,83

BFQ3Z905     1,020 m   Aïllament escuma elas. 13mm gruix. tub dia. exterior
50mm       

3,88 3,96

TOTAL PARTIDA................................................... 9,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.09.22 u   Vàlvula soleta+rosca,DN= 1/2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.     
Vàlv ula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN214420     1,000 u   Vàlv ula soleta+rosca,DN=1/2´´,PN=16bar,bronze        6,85 6,85

TOTAL PARTIDA................................................... 12,28

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

01.09.23 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=20,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z003     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=20,PN=16bar,fosa+llautó            
5,72 5,72

TOTAL PARTIDA................................................... 11,15

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

01.09.24 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z004     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            
8,21 8,21

TOTAL PARTIDA................................................... 13,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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01.09.25 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z005     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            
12,57 12,57

TOTAL PARTIDA................................................... 18,00

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

01.09.26 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z006     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            
21,13 21,13

TOTAL PARTIDA................................................... 26,56

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

01.09.27 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z007     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            
31,69 31,69

TOTAL PARTIDA................................................... 37,12

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

01.09.28 u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 40                      
Subministrament i col.locació de v àlv ula termostàtica mescladora per a instal.lacions
d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb v àlv ula de regulació de la
temperatura presajustada, marca TOUR & ANDERSON model TA-MATIC 3400 rang d'ajust
30-45ºC o equiv alent, muntada, inclòs accessòris

A012J000     0,020 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 0,35
A013J000     0,020 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,30
BNF1Z002     1,000 u   Vàlv ula reguladora termostàtica,TAMATIC 40

30-45ºC              
636,28 636,28

TOTAL PARTIDA................................................... 636,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS
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01.09.29 u   Vàlvula reguladora termostàtica,TAMATIC 50                      
Vàlv ula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos d'ametall, conne-
xions roscades de 20 mm de diàmetre nominal, marca TOUR & ANDERSON model
TA-THERM o equiv alent, muntada

A012J000     0,020 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 0,35
A013J000     0,020 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,30
BNF1Z001     1,000 u   Vàlv ula reguladora termostàtica,TAMATIC 50              714,69 714,69

TOTAL PARTIDA................................................... 715,34

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

01.09.30 u   Vàlvula reguladora termostàtica,ametall,D=20mm,muntada          
Vàlv ula reguladora termostàtica per a instal.lacions d'ACS, amb cos d'ametall, conne-
xions roscades de 20 mm de diàmetre nominal, marca TOUR & ANDERSON model
TA-THERM o equiv alent, muntada

A012J000     0,020 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 0,35
A013J000     0,020 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,30
BNF1UC10     1,000 u   Vàlv ula reguladora termostàtica,ametall,D=20mm    61,60 61,60

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25

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

01.09.31 u   Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C
Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a
12°C, col.locat roscat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 4,43
BEU5U002     1,000 u   Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2'',esfera

65mm,0-120°C,rosca  
3,30 3,30

TOTAL PARTIDA................................................... 7,73

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

01.09.32 u   Aixeta,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x1/2"-1/2"  
Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

A012J000     0,400 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 7,08
A013J000     0,100 h   Ajudant lampista                                                15,19 1,52
BJ22112A     1,000 u   Aixeta manual p/dutxa telèf.,cromat,preu

alt,2x1/2"-1/2"        
53,09 53,09

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,60 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 61,82

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

01.09.33 u   Braç dutxa alum.anoditzat p/ruix.,munt.superf.,preu alt,1/2"-1/2
Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu
alt, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

A012J000     0,100 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 1,77
A013J000     0,040 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,61
BJ22D721     1,000 u   Braç dutxa alum.anoditzat

p/ruix.,p/munt.superf.,preu alt,1/2"-1
12,69 12,69

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,40 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 15,11

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

01.09.34 u   Ruixador fix,asper.fixa,fix.braç dutxa,alum.anodit.,preu alt    
Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt
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A012J000     0,050 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 0,89
A013J000     0,020 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,30
BJ22E720     1,000 u   Ruixador fix,asper.fixa,p/fix.braç

dutx.,alum.anodit.,preu alt  
5,50 5,50

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,20 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 6,71

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

01.09.35 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura
Lav abo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu alt, col·locat amb suports murals

A012J000     0,250 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 4,43
A013J000     0,100 h   Ajudant lampista                                                15,19 1,52
B7J50010     0,025 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 0,27
BJ13B712     1,000 u   Lav abo mural

porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt         
90,69 90,69

A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 97,06

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

01.09.36 u   Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguets         
Aixeta mescladora per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sani-
tari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

A012J000     0,600 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 10,63
A013J000     0,150 h   Ajudant lampista                                                15,19 2,28
BJ23112G     1,000 u   Aixeta m.lav abo,p/munt.superf.sob.taul.o

ap.s.,cromat,preu alt,,
36,05 36,05

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,90 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 49,15

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

01.09.37 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.            
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida v ertical, amb seient i tapa, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'ev acuació

A012J000     1,000 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 17,71
A013J000     0,250 h   Ajudant lampista                                                15,19 3,80
B7J50010     0,012 dm3Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                      10,97 0,13
BJ14B11P     1,000 u   Inodor p/col.sob.pav im.,porcell.,v ert.,blanc,preu alt 96,50 96,50
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               21,50 0,54

TOTAL PARTIDA................................................... 118,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

01.09.38 u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"          
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficial-
ment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

A012J000     0,250 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 4,43
A013J000     0,062 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,94
BJ24A121     1,000 u   Aixeta cisterna,cromat,preu alt,1/2"                            9,23 9,23
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               5,40 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 14,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.10 V-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ                  
APARTAT 01.10.01 V-INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                        
SUBAPARTAT 01.10.01.01 QUADRES ELECTRICS                                               
01.10.01.01.01 u   Conjunt protecció+mesura TMF-1 amb.compt.s/icp,col.superf       

Subministrament i col·locació de Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 V de tensió per a una potència de
17.32 a 43.64kW, amb comptador multi funció, transformadors d'intensitat 100/5 A, bases
de tamany DIN1, rellotge electrònic, v erificació conjunta amb caixa modulars de doble
aïllament de polièster reforçat,  embarrat, base de fusibles amb fusiblesi certificat de co-
di de barres, i tot tipus d'accessoris, col·locat superficialment

A012H000     8,000 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 141,68
A013H000     8,000 h   Ajudant electricista                                            15,19 121,52
BG1PZ302     1,000 u   Conjunt protecció+mesura TMF-1

amb.compt.s/icp,col.superf       
675,56 675,56

TOTAL PARTIDA................................................... 938,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS
CÈNTIMS

01.10.01.01.02 u   Caixa Seccionament. Sortida CGP + linia de distrubució          
Subministrament i col·locació de caixa de seccionament de 580x290x160mm, amb sorti-
da a CGP per la part superior i sortida línia de distribució part inferior, de poliester refor-
çat amb fibra de v idre de la casa CAHORS ref.446,154 o equiv alent de dimensions en
mm (U,V,X,Y) (200, 560, 277, 158), autov entil·lada per ev itar condensacions sense reduir
el grau de protecció transitòria i permanent,  inclòs tot tipus d'accessoris, muntada su-
perficialment i prov ada. muntada superficialment

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 17,71
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            15,19 15,19
BG11Z001     1,000 u   Caixa Seccionament. Sortida CGP + linia de

distrubució          
71,47 71,47

TOTAL PARTIDA................................................... 104,37

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

01.10.01.01.03 u   C.G.P. 160A,450x300x160mm,UNESA-9,base NH T-0+fusibles,munt.supe
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, se-
gons esquema UNESA numero 9, de 450x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 95
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-0 i els fusibles, muntada superficialment

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 17,71
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            15,19 15,19
BG11U916     1,000 u   C.G.P. 160A,450x300x160mm,UNESA-9,base NH

T-0+fusibles          
80,56 80,56

BGW11000     1,000 u   P.p.accessoris caixa gral.protecció                             6,18 6,18

TOTAL PARTIDA................................................... 119,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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01.10.01.01.04 U   Quadre General Distribució                                      
Subministrament i col·locació de Quadre General Distribució segons esquema elèctric
unifilar i especificacions marca Schneider Electric o equiv alent.. armari metàl·lic IP 65, en
xapa electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre,
amb porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Protecció  diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Contactors i Rellotges horaris
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclav aments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la sev a coordinació, filiació i selectiv itat i el poder de tall
de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els
circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserv a del 30 %. Executat segons REBT.,
normativ a v igent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la
D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

A012H000     5,000 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 88,55
A013H000     5,000 h   Ajudant electricista                                            15,19 75,95
BG1PZ001     1,000 u   Quadre General Distribució                                      1.056,53 1.056,53

TOTAL PARTIDA................................................... 1.221,03

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

01.10.01.01.05 U   Quadre General d'Enceses                                        
Subministrament i col·locació de Quadre d'Encences segons esquema elèctric unifilar i
especificacions marca Schneider Electric o equiv alent.. armari metàl·lic IP 65, en xapa
electrozincada, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb
porta metàl·lica, pany i clau. Inclosa:

- Polsadors amb llum d'estat
- Maniobres i enclav aments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la sev a coordinació, filiació i selectiv itat i el poder de tall
de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els
circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat
interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserv a del 30 %. Executat segons REBT.,
normativ a v igent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la
D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

A012H000     4,000 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 70,84
A013H000     4,000 h   Ajudant electricista                                            15,19 60,76
BG1PZ002     1,000 u   Quadre General d'Enceses                                        227,49 227,49

TOTAL PARTIDA................................................... 359,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBAPARTAT 01.10.01.02 CONDUCTORS I SAFATES                                            
01.10.01.02.01 u   Alimentació elèctrica de punt de llum                           

Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb polsador) Inclo-
sos conductors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament o senseor de
presència
Característiques:
Deriv ació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Se-
gons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/ros-
cades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,89
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,52
BG31G300     10,000 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emis. fums 3x2.5mm
1,28 12,80

BG22H510     10,000 m   Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,

0,28 2,80

BG151722     0,250 u   Caixa
deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.

2,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 18,68

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

01.10.01.02.02 u   Alimentació elèctrica de punt de llum Pista                     
Punt de llum (simple, commutat, creuament, directe de quadre, o amb polsador) Inclo-
sos conductors i canalització a lluminària i a mecanisme d'accionament o senseor de
presència
Característiques:
Deriv ació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Se-
gons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/ros-
cades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,89
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,52
BG151722     0,250 u   Caixa

deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.
2,67 0,67

BG31G301     20,000 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa
emis. fums 3x2.5mm

1,28 25,60

BG22H511     20,000 m   Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,

0,28 5,60

TOTAL PARTIDA................................................... 34,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.10.01.02.03 u   Alimentació elèctrica de punt de llum emergencia                
Punt de llum emergència o kit d'emergencia. Inclosos conductors i canalització a llumi-
nària i a mecanisme d'accionament i línia de control des de telecomandament
Característiques:
Deriv ació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Se-
gons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/ros-
cades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,77
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,52
BG31G300     5,000 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emis. fums 3x2.5mm
1,28 6,40

BG22H510     5,000 m   Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,

0,28 1,40

BG151722     0,210 u   Caixa
deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.

2,67 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 11,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.10.01.02.04 u   Alimentació elèctrica element de interrup. / commutat           
Punt de interruptor (simple, commutat, doble conmutat) Inclosos conductors i canalitza-
ció a lluminària i a mecanisme d'accionament
Característiques:
Deriv ació a punt de llum i mecanisme: cable de coure de 07Z1-K (as+) 2x2,5 + 2,5 mm2,
tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament Se-
gons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/ros-
cades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,77
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                15,21 3,04
BG31G300     10,000 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emis. fums 3x2.5mm
1,28 12,80

BG22H510     10,000 m   Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,

0,28 2,80

BG151722     0,250 u   Caixa
deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.

2,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 21,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.10.01.02.05 u   Alimentació presa de corrent simple / múltiple                  
Alimentació a pressa de corrent simple/múltiple o dispositiu similar Incloent cables i cana-
lització a mecanisme.
Característiques:
Deriv ació a mecanisme: cable de coure 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVC rígid classe
m1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants ip55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,66
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                15,21 3,80
BG31G300     10,000 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emis. fums 3x2.5mm
1,28 12,80

BG22H510     10,000 m   Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,

0,28 2,80

BG151722     0,250 u   Caixa
deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.

2,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 22,73

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

01.10.01.02.06 u   Alimentació elèctrica de bomba recirculació                     
Alimentació elèctrica de bomba de recirculació. Inclosos conductors, tub de protecció,
caixa de deriv ació des del elements fins a la caixa de deriv ació corresponent
Característiques:
able de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5 mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90),
protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/ros-
cades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 8,86
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                15,21 7,61
BG315300     30,000 m   Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 5x2,5mm2           0,70 21,00
BG22H510     30,000 m   Tub flexible corrugat PVC

s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,
0,28 8,40

BG151722     1,000 u   Caixa
deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.

2,67 2,67

TOTAL PARTIDA................................................... 48,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.10.01.02.07 u   Alimentació elèctrica element de climatització                  
Subministrament i coloció d'alimentació electrica d'element terminal de climatització
com fancoil, inductor, v entilador, Caixa de caudal v ariable o climatitzador.
Característiques:
Deriv ació a punt de comsum de climatització: cable de coure de 07Z1-K (as) 2x2,5 + 2,5
mm2, tub PVP rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionament
Segons ITC-BT-21.
Part proporciona de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/ros-
cades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,77
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                15,21 3,04
BG31G300     10,000 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emis. fums 3x2.5mm
1,28 12,80

BG22H510     10,000 m   Tub flexible corrugat PVC
s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,

0,28 2,80

BG151722     0,250 u   Caixa
deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.

2,67 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 21,08

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

01.10.01.02.08 u   Sistema de xarxa equipotencial                                  
Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots els locals de que
disposin banys, lav abos, v estidors, piscina, spa. En tots els locals humits, es connectaran
totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb arandeles Faston de ca-
dascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de
4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions,
caixes de pas, i connexió al terra. Completament instal·lat.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 5,31
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            15,19 4,56
BGZZZ005     1,000 ut  Equip de xarxa equipotencial en banys i lav abos .   12,08 12,08

TOTAL PARTIDA................................................... 21,95

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

01.10.01.02.09 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x1,
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,27
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,23
BG31G200     1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emissiv itat fums 3
1,01 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53

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

01.10.01.02.10 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,3x2,5
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,27
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,23
BG31G300     1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emis. fums 3x2.5mm
1,28 1,31

TOTAL PARTIDA................................................... 1,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.10.01.02.11 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x4m
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums,
tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,27
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,23
BG31G400     1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emissiv itat fums 3
1,84 1,88

TOTAL PARTIDA................................................... 2,38

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

01.10.01.02.12 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x6m
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums,
pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,71
A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,61
BG31J500     1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emissiv itat fums 5
3,79 3,87

TOTAL PARTIDA................................................... 5,19

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

01.10.01.02.13 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x16
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums,
pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub

BG31J700     1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa
emissiv itat fums 5

9,75 9,95

A012H000     0,050 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,89
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 11,60

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

01.10.01.02.14 m   Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,5x25
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissiv itat fums,
pentapolar de secció 5x25 mm2, col.locat en tub

A012H000     0,050 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,89
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,76
BG31J800     1,020 m   Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa

emissiv itat fums 5
17,81 18,17

TOTAL PARTIDA................................................... 19,82

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

01.10.01.02.15 m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni cor-
rosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,28
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30
BG22H510     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC

s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,
0,28 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 0,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.10.01.02.16 m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2
Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni cor-
rosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,28
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30
BG22H710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC

s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,
0,39 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 0,98

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

01.10.01.02.17 m   Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,can
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'im-
pacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,58
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30
BG22TK10     1,020 m   Tub corbable corrugat polietilè,doble

capa,DN=110mm,28J,450N,p/c
1,17 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 2,07

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

01.10.01.02.18 u   Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.normal,encastada               
Caixa de deriv ació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció normal,
encastada

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 2,66
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,76
BG151411     1,000 u   Caixa deriv .plàstic,90x90mm,prot.normal,p/encastar 0,48 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 3,90

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

01.10.01.02.19 u   Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.estanca,munt.encastada       
Caixa de deriv ació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció es-
tanca, muntada encastada

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 8,86
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,28
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa deriv ació quadr.                           0,17 0,17
BG15Z001     1,000 u   Caixa

deriv .plàstic,150x150mm,prot.estanca,p/munt.encastada
4,74 4,74

TOTAL PARTIDA................................................... 16,05

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

01.10.01.02.20 m   Safata planxa acer galv.cega+ala estànd.,ampl.=200mm,munt.superf
Safata metàl.lica de planxa d'acer galv anitzat cega, amb ala estàndard, de 200 mm
d'amplària, muntada superficialment

A012H000     0,077 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 1,36
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,76
BG2D2500     1,000 m   Safata planxa acer galv .cega,ala

estànd.,ampl.=200mm            
6,18 6,18

BGW2D000    1,000 u   P.p.accessoris p/safat.met.                                     1,26 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 9,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 01.10.01.03 MECANISMES                                                      
01.10.01.03.01 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,Schuko,encasta  

Subministrament i col·locació de presa de corrent bipolar tipo Schuko (2P+T) amb tapa,
de tipus univ ersal, per a càrregues fins a 16A i 250 V de tensió d'alimentació, preu alt ref.
MTN277000 serie Elegance + ref. MTN218360 de Schneider, encastat. Posició i color del
mecanisme i marc a definir per la D.F. Inclou marc, caixa i connexionat elèctric. Muntat i
funcionant.

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 1,77
A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            15,19 1,52
BG63Z001     1,000 u   Presa corrent,tipus

univ .(2P+T),16A/250V,a/tapa,Schuko,encasta  
5,62 5,62

TOTAL PARTIDA................................................... 8,91

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

01.10.01.03.02 u   Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa 
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superfi-
cialment

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 2,66
A013H000     0,183 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,78
BG63D15R     1,000 u   Presa

corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa
estanc

3,00 3,00

BGW63000     1,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,20 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.10.01.03.03 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
Interruptor, de tipus univ ersal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 2,66
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,02
BG621193     1,000 u   Interruptor,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu

alt,p/encast
1,68 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 6,36

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

01.10.01.03.04 u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat      
Commutador, de tipus univ ersal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encas-
tat

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 2,66
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,02
BG621G93     1,000 u   Comm.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu

alt,p/encastar    
2,57 2,57

A%AUX00150 1,500 %   Medis auxiliares                                                4,70 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 7,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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01.10.01.03.05 u   Punt de treball format per 2 endolls SN i 2vd                   
Subministrament i colocació de punt de treball format per 2 endolls de serv ei normal de
color blnc i una presa doble de v eu i dades categoria 6a. Instalat en canal perimetral
en pared.

A012H000     0,180 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 3,19
A013H000     0,180 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,73
BG63Z102     1,000 u   Punt de treball format per 2 endolls SN i 2v d                34,58 34,58

TOTAL PARTIDA................................................... 40,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

SUBAPARTAT 01.10.01.04 POSTA A TERRA                                                   
01.10.01.04.01 u   Sistema de xarxa equipotencial                                  

Instal.lació i connexionat del sistema de xarxa equipotencial en tots els locals de que
disposin banys, lav abos, v estidors, piscina, spa. En tots els locals humits, es connectaran
totes les masses metàl.liques, mitjançant el connexionat amb arandeles Faston de ca-
dascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de
4 mm² de secció amb aïllament de PVC de 750 V, inclús tub flexible per a les connexions,
caixes de pas, i connexió al terra. Completament instal·lat.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 5,31
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            15,19 4,56
BGZZZ005     1,000 ut  Equip de xarxa equipotencial en banys i lav abos .   12,08 12,08

TOTAL PARTIDA................................................... 21,95

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

01.10.01.04.02 u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clav ada a terra

A012H000     0,266 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 4,71
A013H000     0,266 h   Ajudant electricista                                            15,19 4,04
BGD14210     1,000 u   Piqueta connex.terra

acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd.         
4,33 4,33

BGYD1000     1,000 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.                         2,28 2,28

TOTAL PARTIDA................................................... 15,36

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

01.10.01.04.03 m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a
terra

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 3,54
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            15,19 3,04
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         0,87 0,89
BGY38000     1,000 u   P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus                            0,08 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 7,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 01.10.02 V-IL·LUMINACIÓ                                                  
SUBAPARTAT 01.10.02.01 ENLLUMENAT                                                      
01.10.02.01.01 u   Aplic super. 1x14W Thorn MANDI                                  

Subministrament i col·locació de Aplic de paret sobre mirall de bany. Marca Thorn o
equiv alent.

Model: Mandi 1x14W T16 L830 CLII GRY
Óptica: Policarbonat
Chasis: Alumini extrusionat
Làmpada: Fluorescent 1 / 24 W
Gradu de protecció: IP 55.

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada elèctricament. Inclou l'equip i la
làmpada. Instal·lada i funcionant

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 5,31
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            15,19 4,56
BH32Z501     1,000 u   Thorn 96205544 MANDI 1X14W T16 L830 CLII GRY

[STD]              
37,29 37,29

TOTAL PARTIDA................................................... 47,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.10.02.01.02 u   Downlight.LED horitz.20w,encast.Lamp MINIKOMBIC                 
Llumenera decorativ a tipus downlight per a muntar encastada. Inclou DRIVER i ele-
ments auxiliar per anar encastada. Marca Lamp o equiv alent.

Model:                  9241330 MINIKOMBIC
Reflector:                      Policarbonat  Opal
Xassís:                 Policarbonat
Difussor:                       Opal especial led
Tubs LED:               19 W
Grau de protecció:              IP 44
ºK :                    3000
IRC :                   80

Inclòs tots el elements i medis auxiliars. Connectada electricament. Inclou balastre i làm-
pada. Instal·lada i funcionant.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 5,31
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            15,19 4,56
BH2DZ303     1,000 u   Downlight.LED horitz.20w,encast.Lamp MINIKOMBIC 38,50 38,50

TOTAL PARTIDA................................................... 48,37

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

01.10.02.01.03 u   Llumenera estanca,s/difus.ni reflec.,1x58W,planxa acer,superfic.
Llumenera estanca sense difusor ni reflector i 1 fluorescent de 58 W, de forma rectangu-
lar, amb xassís de planxa d'acer, AF, IP-54 i muntada superficialment al sostre

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 4,07
A013H000     0,230 h   Ajudant electricista                                            15,19 3,49
BHB1E330     1,000 u   Llumenera estanca,s/difus.ni

reflec.1x58W,rect.,planxa acer,AF,I
9,16 9,16

BHWB1000     1,000 u   P.p.accessoris llum.estan.tub.fluor.                            1,98 1,98

TOTAL PARTIDA................................................... 18,70

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

30 de mayo de 2017  Pàgina 38



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.10.02.01.04 u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65                             
Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equiv alent. És una gam-
ma de lluminàries industrials, dissenyada per a aplicacions d'il·luminació general des de
gran altura, com per exemple pav ellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 niv ells
de flux lumínic, i els seus principals característiques són la sev a modularitat i gran eficà-
cia. Cos fabricat en extrusió d'alumini anodizat en color negre mat. Amb cristall tempe-
rat pla serigrafiat. Dissipació passiv a a trav és del cos per a una correcta gestió tèrmica.
Models per a LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic in-
corporat. Amb reflectors de plàstic tècnic amb un alt índex de reflexió. Amb un grau de
protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característiques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 6,20
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            15,19 5,32
BHW13000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.        0,33 0,33
BH13Z007     1,000 u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65                        269,22 269,22

TOTAL PARTIDA................................................... 281,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb SET
CÈNTIMS
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01.10.02.01.05 u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65 + Kit E.                    
Subministrament i col·locació de Llumenera IRON de Lamp o equiv alent. És una gam-
ma de lluminàries industrials, dissenyada per a aplicacions d'il·luminació general des de
gran altura, com per exemple pav ellons, gimnasos, o naus industrials. Consta de 3 niv ells
de flux lumínic, i els seus principals característiques són la sev a modularitat i gran eficà-
cia. Cos fabricat en extrusió d'alumini anodizat en color negre mat. Amb cristall tempe-
rat pla serigrafiat. Dissipació passiv a a trav és del cos per a una correcta gestió tèrmica.
Models per a LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic in-
corporat. Amb reflectors de plàstic tècnic amb un alt índex de reflexió. Amb un grau de
protecció IP65, IK07 i classe d'aïllament I.
Pes: 7.814 g
IEE : A+
Làmpada:
Tipología: MID POWER NICHIA
Hores de v ida led: 50.000 L80 B10
Potencia: 113W
ºK : 4000
IRC : 80
MacAdam: 3
Característiques elèctriques
Equipo : Electrónico
Plum: 123W
Alimentació: 220-240V 50-60Hz

Inclou abraçadesres per el muntatege i taxa medioambiental.
Muntada superficialment al sostre

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 6,20
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            15,19 5,32
BHW13000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.p/lín.cont.,munt.superf.        0,33 0,33
BH13Z008     1,000 u   Llum estanca IRON 15000NW 113W IP65 + Kit E.           332,22 332,22

TOTAL PARTIDA................................................... 344,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb SET
CÈNTIMS

SUBAPARTAT 01.10.02.02 EMERGENCIES                                                     
01.10.02.02.01 u   Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,DAISALUX Hydra

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització in-
candescent, flux aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfí-
cie aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment,
marca DAISALUX model Hydra N2S o equiv alent

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 2,66
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,28
BH61E811     1,000 u   Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W/inc.75lúm.,auton<1h,DAISALUX

Hydra
31,27 31,27

BHW61000     1,000 u   P.p.accessoris llum.emerg./senyal.                              0,42 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 36,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.11 V-INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ                  
APARTAT 01.11.01 PRODIUCCIÓ DE CLIMATITZACIÓ I ACS                               
01.11.01.01 u   Bomba Calor aerotermia Baetulenn B30 BTHJ200                    

Subministrament i col·locació de bomba de calor tipus aerotèrmia per producció ACS,
climatització i calefacció Tecnologia INVERTER i la recuperació de calor per a ACS. Ven-
tiladors del tipus axial per funcionament. carcasa metàl·lica de protecció amb pintura
d’exterior. Inclou modul exterior i interior (hidrokit). Segons especificacions. Marca Baetu-
lenn o equiv alent.

Model:                                  BAETHERM B30 BTHJ200
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Potència fred (aigua 7º/12ºC; aire 35ºC) (kW):  15.52
Potència calor (aigua 40º/45ºC; aire 7ºC) (kW): 18.88
Potència recuperació (kW):                      21.61
COP:                                    3,24
EER:                                    2.72
Temperatura màxima d'impulsió:          62º C a -5ºC exterior

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris, bancada, trans-
port fins obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió elèctrica fins
quadre i sistema de gestió tècnica,mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment ins-
tal·lada i funcionant.

A012G000     10,000 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 134,90
A013G000     10,000 h   Ajudant calefactor                                              11,57 115,70
BEH5Z201     1,000 u   Bomba Calor aerotermia BaetulennB30 BTHJ200          8.749,89 8.749,89

TOTAL PARTIDA................................................... 9.000,49

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

01.11.01.02 u   Equip Solar termica Baetulenn BAESOL B30                        
Subministrament i col·locació de sistema de producció d'ACS amb solartermia termodi-
námica. Tecnologia sistema de producció d'ACS basat en el funcionament de la bom-
ba de calor i suport de l'energia solar. Cos d'acer inoxidable 316L. Pressió màx. ser. 6 bar.
Classifiació energètica LOT1 A. Compressor Alternatiu. Inclou placa exterior amb sistema
de subjecció, canonades de coure segons fabricant entre placa exterior i interior i modul
interior amb sistema d'acumulaicó, compressor, control, sondes, resistència de recolça-
ment, etc.  Segons especificacions. Marca Baetulenn o equiv alent.

Model:                                  BAETHERM BAESOL B30
Nombre compressors:                     1
Gas refrigerant:                                R-134A
Volum acumulació                                500 litres
Potència / COP (ext 35ºC) (kW):         3.68 7 3.5
Potència / COP (ext 7ºC) (kW):          2.36 / 2.65

Inclou transport i posta en marxa, desguàs, antiv ibradors, accessoris, bancada, trans-
port fins obra, col·locació amb grua a la bancada, alimentació i connexió elèctrica fins
quadre i sistema de gestió tècnica,mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment ins-
tal·lada i funcionant.

A012G000     5,000 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 67,45
A013G000     5,000 h   Ajudant calefactor                                              11,57 57,85
BEH5Z202     1,000 u   Equip Solar termica Baetulenn BAESOL B30                   3.065,97 3.065,97

TOTAL PARTIDA................................................... 3.191,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-UN EUROS amb
VINT-I-SET CÈNTIMS
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01.11.01.03 u   Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r
dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica,
amb connexió de 3/4' de D, col.locat roscat

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 3,37
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              11,57 2,89
BEU4U010     1,000 u   Dipòsit exp.,25l,acer,mem.elàstica,connexió 3/4'd      33,98 33,98

TOTAL PARTIDA................................................... 40,24

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

01.11.01.04 u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 32-120F                     
Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal.la-
cions de clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou v àlv ules de tall, v àlv ula de retenció,
filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues v àlv ules de bola, maneguet elàstic de con-
nexió. Segons especificacions. Marca Lowara o equiv alent.

Model:                  ecocirc XL 32-120F
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         3.8 m3/h
Alt impulsió (aprox.):  9 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport / bancada, antiv i-
bratoris, connexió electrica fins a quadre de protecció, elements i medis auxiliars. Ins-
tal·ladas i funcionant.

A012J000     2,000 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 35,42
A013J000     2,000 h   Ajudant lampista                                                15,19 30,38
BN31Z005     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            
12,57 12,57

BN8373E0     1,000 u   Vàlv ula disc entre brides,DN=30mm,PN=10bar,fosa    32,23 32,23
BNE27300     1,000 u   Fil.colad.embridat,D=32mm,PN=16bar,fosa                  41,63 41,63
BNZL7210     2,000 u   Maniguet elàstic roscat DN=1'1/4,PN=10                       21,22 42,44
BN3143P0     2,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=1/2'',PN=10bar,PVC+PVC             
5,52 11,04

BEU6U001     1,000 u   Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca
D=1/4'           

6,57 6,57

BNL1Z301     1,000 u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 32-120F             336,00 336,00

TOTAL PARTIDA................................................... 548,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb
VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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01.11.01.05 u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 25-100                      
Subministrament i col·locació de Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal.la-
cions de clima i d'aigua calenta sanitària,  Inclou v àlv ules de tall, v àlv ula de retenció,
filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues v àlv ules de bola, maneguet elàstic de con-
nexió. Segons especificacions. Marca Lowara o equiv alent.

Model:                  ecocirc XL 25-100
Alimentació:            monofàsica de 230 V
Cabal (aprox.):         1.8 m3/h
Alt impulsió (aprox.):  7.5 mca
Dia. connex. (DN)               32 mm

Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes. Inclosos suport / bancada, antiv i-
bratoris, connexió electrica fins a quadre de protecció, elements i medis auxiliars. Ins-
tal·ladas i funcionant.

A012J000     2,000 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 35,42
A013J000     2,000 h   Ajudant lampista                                                15,19 30,38
BN31Z005     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=32,PN=16bar,fosa+llautó            
12,57 12,57

BN8373E0     1,000 u   Vàlv ula disc entre brides,DN=30mm,PN=10bar,fosa    32,23 32,23
BNE27300     1,000 u   Fil.colad.embridat,D=32mm,PN=16bar,fosa                  41,63 41,63
BNZL7210     2,000 u   Maniguet elàstic roscat DN=1'1/4,PN=10                       21,22 42,44
BN3143P0     2,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=1/2'',PN=10bar,PVC+PVC             
5,52 11,04

BEU6U001     1,000 u   Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca
D=1/4'           

6,57 6,57

BNL1Z302     1,000 u   Bomba rotor humit Lowara ecocirc XL 25-100               325,50 325,50

TOTAL PARTIDA................................................... 537,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.01.06 u   Dip. inèrcia 500l acer al carboni amb serpentí tubular, aillat  
Subministrament i col·locació d’acumulador d'aigua calenta amb serpentí marca La-
pesa o equiv alent. Superfícies interiors acer inox. ansi 316 L al crom-níquel-molibdèa,
ànode de magnesi de sèrie i aïllament de 80 mm. Inclòs 4 v àlv ules de tall, ,1 manòme-
tres de glicerina, 1 termòmetres, 1 purgador 1 v àlv ula de buidat conduïda fins a bune-
ra/tub de sanejament. Inclòs materials, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment instal·lat.
Característiques del bescanv iador:

Model: GX500-M1
Temperatura Màx. de funcionament: 95 ºC
Pressió màx. de funcionament: 8 bar

Veure especificació de equips. Inclòs materials, medis auxiliars i mà d'obra. Totalment ins-
tal·lat i funcionant.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 6,75
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              11,57 5,79
BEU11113     1,000 u   Purgador automàt.aire,llautó,v ert.+v àlv ula

obt.,D=3/8´´         
4,26 4,26

BEU5U010     1,000 u   Termòmetre,T<110°C,recte,beina llautó,ànima
v idre,rosca connexió

6,69 6,69

BN31Z007     4,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca
DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            

31,69 126,76

BN1163L0     1,000 u   Vàlv ula comporta+rosca DN=1'',PN=10bar,llautó        3,61 3,61
BEUEZ013     1,000 u   Dip. inèrcia 500l acer INOX amb serpentí tubular,

aillat        
1.343,98 1.343,98

TOTAL PARTIDA................................................... 1.497,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.11.01.07 u   Vàlvula seguretat embridada,DN=15mm,PN=16bar,bronze,superf.     
Vàlv ula de seguretat de recorregut curt embridada, de diàmetre nominal 15 mm, de 16
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN924420     1,000 u   Vàlv ula segur.+brida,DN=15mm,PN=16bar,bronze      112,76 112,76

TOTAL PARTIDA................................................... 118,19

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

01.11.01.08 u   Termòmetre Hg,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<=120°C,col.roscat      
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <=
120°C, col·locat roscat

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,66
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
BEU57555     1,000 u   Termòmetre Hg,beina D=1/2´´,esfera 65mm,<=120°C  8,88 8,88

TOTAL PARTIDA................................................... 13,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.01.09 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició v ertical i v àlv ula d'obtura-
ció incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 4,05
A013G000     0,075 h   Ajudant calefactor                                              11,57 0,87
BEU11113     1,000 u   Purgador automàt.aire,llautó,v ert.+v àlv ula

obt.,D=3/8´´         
4,26 4,26

TOTAL PARTIDA................................................... 9,18

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

01.11.01.10 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca
d'1/4' de D, col·locat roscat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 4,43
BEU6U001     1,000 u   Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca

D=1/4'           
6,57 6,57

TOTAL PARTIDA................................................... 11,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS

01.11.01.11 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z004     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=25,PN=16bar,fosa+llautó            
8,21 8,21

TOTAL PARTIDA................................................... 13,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.11.01.12 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 40mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z006     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=40,PN=16bar,fosa+llautó            
21,13 21,13

TOTAL PARTIDA................................................... 26,56

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

01.11.01.13 u   Vàlvula esfera man.+rosca DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            
Vàlv ula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 50mm, de 16 bar de pressió
nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló.Totalment mun-
tada.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,92
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,51
BN31Z007     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca

DN=50,PN=16bar,fosa+llautó            
31,69 31,69

TOTAL PARTIDA................................................... 37,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.01.14 m   Tub polipropilé DN=20mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 20 mm i espessor
2.3 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z401     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

20mm       
3,43 3,50

BFC9Z501     1,020 m   Tub polipropilé DN=20mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

0,77 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 6,76

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

01.11.01.15 m   Tub polipropilé DN=25mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 25 mm i espessor
2.8 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z002     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

25mm       
3,64 3,71

BFC9Z502     1,020 m   Tub polipropilé DN=25mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

1,29 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.01.16 m   Tub polipropilé DN=32mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 32 mm i espessor
3.6 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z003     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

32mm       
3,99 4,07

BFC9Z503     1,020 m   Tub polipropilé DN=32mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

2,06 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.11.01.17 m   Tub polipropilé DN=40mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 40 mm i espessor
4,5 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z004     1,020 m   Aïllament escuma elas. 20mm gruix. tub dia. exterior

40mm       
4,48 4,57

BFC9Z504     1,020 m   Tub polipropilé DN=40mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

3,14 3,20

TOTAL PARTIDA................................................... 10,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.01.18 m   Tub polipropilé DN=75mm POLI-PIPE CT Faser RD + Aïll 30 mm, ACS 
Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 75 mm i espessor
8,4 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions,
maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativ a v igent i recomana-
cions del fabricant. Marca ABN model POLI-PIPE CT Faser RD o equiv alent. Inclòs Aïlla-
ment tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment.  Inclo-
sos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Mar-
ca Isov er o equiv alent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mit-
jans auxiliars. Totalment instal·lada

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,33
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,14
BFQ3Z007     1,020 m   Aïllament escuma elas. 30mm gruix. tub dia. exterior

75mm       
10,57 10,78

BFC9Z407     1,020 m   Tub polipropilé DN=75mm per climatització POLI-PIPE
CT Faser RD 

10,28 10,49

TOTAL PARTIDA................................................... 23,74

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

01.11.01.19 u   Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal    
Comptador d'aigua, per v elocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal
1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

A012J000     0,200 h   Oficial 1a lampista                                             17,71 3,54
A013J000     0,050 h   Ajudant lampista                                                15,19 0,76
BJM12409     1,000 u   Comptador aigua,p/v eloc.,llautó,1´´1/2                      107,98 107,98

TOTAL PARTIDA................................................... 112,28

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

APARTAT 01.11.02 CLIMATITZACIÓ I DIFUSIO                                         
01.11.02.01 u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.80/4.78kW FCW-412V          

Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb env oltant a 2 tubs, marca
Aermec o similar, model FCW-412V, de 3800 kW de potència frigorífica nominal i 4750 kW
de potència calorífica segons condicions Eurov ent. Inclou motor de tres v elocitats selec-
cionables, safata de recollida de condensats prolongada de sèrie, bomba de conden-
sats i filtre d'aire es rentale i de fàcil extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema antiv ibratori, mate-
rials i medis auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de desgüas fins baixant, v àlv ules de
tall, filtre tipus Y, v àlv ula de tres v ies + actuador, v àlv ula d’equilibrat i dues v àlv ules de
bola, maneguet elàstic de connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat
elèctric fins a quadre de protecció. Totalment instal·lat segons especificacions de mate-
rials.

A012G000     3,500 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 47,22
A013G000     3,500 h   Ajudant calefactor                                              11,57 40,50
BN712645     1,000 u   Vàlv ula seient 3 v ies,rosca

1'',kv s=10,16bar,r>5mm,fosa,serv omot
214,78 214,78

BNC1U030     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d25mm,Kv s=8,7,ametall,preajust
cabal,preses pr

29,89 29,89

BN4284D0     1,000 u   Vàlv ula papallona entre
brides,DN=40mm,PN=16bar,fosa            

55,96 55,96

BNE28300     1,000 u   Fil.colad.embridat,D=40mm,PN=16bar,fosa                  38,99 38,99
BEJ5Z301     1,000 u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.80/4.78kW

FCW-412V          
315,00 315,00

TOTAL PARTIDA................................................... 742,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.02.02 u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.0/2.4kW FCW-312V            
Subministrament i col.locació de Unitat fancoil de paret amb env oltant a 2 tubs, marca
Aermec o similar, model FCW-312V, de 3000 kW de potència frigorífica nominal i 2400 kW
de potència calorífica segons condicions Eurov ent. Inclou motor de tres v elocitats selec-
cionables, safata de recollida de condensats prolongada de sèrie, bomba de conden-
sats i filtre d'aire es rentale i de fàcil extracció.
Inclosos connexionat elèctric estructura de soportació amb sistema antiv ibratori, mate-
rials i medis auxiliars, i mà d'obra. Inclou sifó i tub de desgüas fins baixant, v àlv ules de
tall, filtre tipus Y, v àlv ula de tres v ies + actuador, v àlv ula d’equilibrat i dues v àlv ules de
bola, maneguet elàstic de connexió, termostat ambient, cablejat de control i cablejat
elèctric fins a quadre de protecció. Totalment instal·lat segons especificacions de mate-
rials.

A012G000     3,500 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 47,22
A013G000     3,500 h   Ajudant calefactor                                              11,57 40,50
BN712645     1,000 u   Vàlv ula seient 3 v ies,rosca

1'',kv s=10,16bar,r>5mm,fosa,serv omot
214,78 214,78

BNC1U030     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d25mm,Kv s=8,7,ametall,preajust
cabal,preses pr

29,89 29,89

BN4284D0     1,000 u   Vàlv ula papallona entre
brides,DN=40mm,PN=16bar,fosa            

55,96 55,96

BNE28300     1,000 u   Fil.colad.embridat,D=40mm,PN=16bar,fosa                  38,99 38,99
BEJ5Z302     1,000 u   Fan-coil sostre, 2 tubs, pot. F/C 3.0/2.4kW FCW-312V   241,50 241,50

TOTAL PARTIDA................................................... 668,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.11.02.03 u   Unitat ventilació amb recuperació S&P 1600m3/h                  
Subministrament i col·locació de Sistema de Ventilació amb recuperador  de calor mun-
tat en caixa d'acer galv anitzat plastificat de color marfil, aïllant termo acústic ignífug
classe M1, embocadures amb junta estanca i filtres amb una eficacia del 52%. Marca
S&P o equiv alent.

Model:                  CADB-N 18
Cabal maxim (m3/h):     1.600
Eficiència(%):          54
Niv ell sonor màxim:             54 dB(A) radiats
Filtres:                        F6 i F8

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.

A012G000     2,000 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 26,98
A013G000     2,000 h   Ajudant calefactor                                              11,57 23,14
BEMZZ602     1,000 u   Unitat v entilació amb recuperació S&P 1600m3/h     1.168,99 1.168,99

TOTAL PARTIDA................................................... 1.219,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS DINOU EUROS amb ONZE
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.02.04 m2  Plac.climaver NETO Metal. cond.tèrmica<=0,033W/mK,res.tèrmica>= 
Sumbinistrament, formació i col.locació de conducte autoportant per a la distribució
d'aire climatitzat basat en el sistema Climav er Metall de Isov er o similar, amb un gruix de
25mm apte per conduccions interiors de aire calent i fred, executat amb el panell Cli-
mav er Neto de llana de v idre d'alta densitat rev estit per exterior amb un complex quà-
druple format per làmina d'alumini v ist, reforç de malla de v idre, kraftt i v el de v idre, per
l'interior incorpora teixit NET de v idre negre fins i tot rev estint el seu "cant mascle", amb in-
corporació de perfil Perfiv er "L" rigiditzats d'alumini en arestes longitudinals del conducte,
ev itant el contacte de l'aire i raspalls de neteja amb la llana de v idre en zones de talls i
per mateix motiu instal lació del Perfiv er H en registres, aporta alts rendiments tèrmics i
acústics, reacció al foc Euroclasse B-s1, d0 (la millor per a conductes autoportants), i / pp
de tall, execució, colzes i deriv acions segellant les sev es unions amb cola Climav er, em-
bocadures, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climav er d'alumini, mitjans
auxiliars i costos indirectes, totalment instal lat segons normes UNE i NTE-ICI-22, inclou Cin-
ta d'alumini de 50 micres d'espessor i 63 mm d'ample amb addesiu a base de resines
acríliques, Perfil d'alumini extrusionat. Perfil d'alumini extrusionat, amb espessor aproximat
de 1,1 mm. Inclou accessòris i mitjans auxiliars, totalemnt instal.lat i funcionant.

A012G000     0,100 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 1,35
A013G000     0,100 h   Ajudant calefactor                                              11,57 1,16
B7C4Z011     1,150 m2  Plac.rig.llana de v idre.AD

cond.tèrmica<=0,033W/mK,res.tèrmica>=
9,20 10,58

TOTAL PARTIDA................................................... 13,09

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

01.11.02.05 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=100mm,G=0,5mm,munt.superf.         
Conducte llis circular de planxa d´acer galv anitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE_EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 2,70
A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              11,57 2,31
BE42R310     1,200 m   Conducte llis circ.ac.galv .D=100mm,G=0.5mm            2,03 2,44
BEW43000     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm             2,74 2,74

TOTAL PARTIDA................................................... 10,19

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

01.11.02.06 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=125mm,G=0,5mm,munt.superf.         
Conducte llis circular de planxa d´acer galv anitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE_EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 2,70
A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              11,57 2,31
BE42R410     1,200 m   Conducte llis circ.ac.galv .D=125mm,G=0.5mm            2,51 3,01
BEW44000     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm             2,78 2,78

TOTAL PARTIDA................................................... 10,80

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

01.11.02.07 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=160mm,G=0,5mm,munt.superf.         
Conducte llis circular de planxa d´acer galv anitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE_EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 2,70
A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              11,57 2,31
BE42R610     1,200 m   Conducte llis circ.ac.galv .D=160mm,G=0.5mm            3,66 4,39
BEW46000     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm             3,52 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 12,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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01.11.02.08 m   Conducte llis circ.ac.galv.D=200mm,G=0,5mm,munt.superf.         
Conducte llis circular de planxa d´acer galv anitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE_EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 2,70
A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              11,57 2,31
BE42R810     1,200 m   Conducte llis circ.ac.galv .D=200mm,G=0.5mm            4,48 5,38
BEW48000     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm             3,84 3,84

TOTAL PARTIDA................................................... 14,23

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

01.11.02.09 u   Ventilació amb linea S&P TD 350/125                             
Subministrament i col·locació de Ventilacidor en linea amb temporitzador . Marca S&P o
equiv alent.

Model:                  TD 350/125
Motor:                  helicocentífug
Cabal (m3/h):           150
Pressió disponible (Pa):        120
Niv ell sonor màxim:             33 (a 1,5 metre)

Inclosos estructura de suportació amb sistema antiv ibratori, materials i medis auxiliars, i
mà d'obra. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.

A012G000     2,000 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 26,98
A013G000     2,000 h   Ajudant calefactor                                              11,57 23,14
BEMX0101     1,000 u   Ventilació amb linea S&P TD 350/125                             83,90 83,90

TOTAL PARTIDA................................................... 134,02

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

01.11.02.10 u   Reixet.impuls/retorn AH-AG 225x125                              
Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Per
muntar-se de qualsev ol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per
adaptar-se al conducte. Marca Trox o equiv alent.

Model:          AH-AG
Altura (mm):    125
Longitud (mm):  225

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Total-
ment instal·lada segons especificacions de materials.

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 4,72
A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              11,57 4,05
BEK1Z009     1,000 u   Reixet.impuls/retorn AH-AG 225x125                              26,74 26,74

TOTAL PARTIDA................................................... 35,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS
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01.11.02.11 m   Reixe d'intempèrie AWG 800x330mm                                
Subministrament i col.locació de reixeta per intempèrie d'impulsió o retorn fabricada
amb alumini. Marca Trox o equiv alent.

Model:          AWG
Altura (mm):    800
Base (mm):      330
dB(A):          35
Pa:             19

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Total-
ment instal·lada segons especificacions de materials.

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 4,72
A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              11,57 4,05
BEK1Z403     1,000 m   Reixe d'intempèrie AWG 800x330mm                             152,14 152,14

TOTAL PARTIDA................................................... 160,91

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

01.11.02.12 u   Reixet.impuls/retorn AH-0 425x165 + plenum fibra                
Subministrament i col.locació de reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb alimini. Per
muntar-se de qualsev ol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per
adaptar-se al conducte. Marca Trox o equiv alent.

Model:          AH-0
Altura (mm):    165
Longitud (mm):  425

Inclosos connexionat al condunte o cel ras. Inclou caixó de plenum 200x500x200 mm de
panell Climav er Neto amb l'encaix per la reixa, materials i medis auxiliars, i mà d'obra.
Totalment instal·lada segons especificacions de materials.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 6,75
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              11,57 5,79
BEK1Z042     1,000 u   Reixet.impuls/retorn AH-0 425x165                               49,35 49,35
B7C4Z011     0,576 m2  Plac.rig.llana de v idre.AD

cond.tèrmica<=0,033W/mK,res.tèrmica>=
9,20 5,30

TOTAL PARTIDA................................................... 67,19

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

01.11.02.13 u   Boca de ventilació Z-LVS 125                                    
Reixeta d'impulsió o retorn fabircada amb d'acer galv anitzat i imprimat segons Ral a
definir. Per muntar-se de qualsev ol geometria circular o plana. Inclou conducte i les pe-
ces encessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equiv alent.

Model:          Z-LVS 125 G1
Diàmetre (mm):  100

A012G000     0,200 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 2,70
A013G000     0,200 h   Ajudant calefactor                                              11,57 2,31
BEK1Z902     1,000 u   Boca de v entilació Z-LVS 125                                    10,56 10,56

TOTAL PARTIDA................................................... 15,57

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

30 de mayo de 2017  Pàgina 52



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.11.02.14 u   Reixeta intemperie Trox AWG 1585x495                            
Reixeta d'impulsió o retorn per intemperie fabircada amb d'acer galv anitzat i imprimat
segons Ral a definir. Inclou tela metàl·laca de 20 x 20 mm. Marca Trox o equiv alent.

Model:          AWG
Altura (mm):    495
Longitud (mm):  1585

Inclosos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Total-
ment instal·lada segons especificacions de materials.

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           13,49 5,40
A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              11,57 4,63
BEKNZ003     1,000 u   Reixeta intemperie Trox AWG 1585x495                         136,72 136,72

TOTAL PARTIDA................................................... 146,75

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

SUBCAPITOL 01.12 V-INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                           
01.12.01 u   Armari met.mural VDI,rack 19´´,12U,670x600x400mm,porta vidre+pan

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de v eu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x amplària x fondà-
ria), porta de v idre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 8,86
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                15,21 7,61
BP74C210     1,000 u   Armari met.mural VDI,rack

19´´,12U,670x600x400mm,porta v idre+pan
143,70 143,70

TOTAL PARTIDA................................................... 160,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb DISSET CÈNTIMS

01.12.02 u   Switch 24 ports 10/100 Mbps                                     
Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimen-
tació a 240V, col.locat i connectat

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 35,42
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                15,21 30,42
BP7E1E00     1,000 u   Switch 24 ports 10/100 Mbps                                     210,25 210,25

TOTAL PARTIDA................................................... 276,09

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

01.12.03 u   Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat,fixat mecànicame
Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

A012M000     3,500 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 61,99
A013M000     0,167 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,54
BP7Z1C58     1,000 u   Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19´´,1 unitat            91,18 91,18

TOTAL PARTIDA................................................... 155,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS
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01.12.04 u   Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació frontal s/bastidor,2 U
Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació
frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una
fondària de 400 mm, fixada mecànicament

A012M000     0,167 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,96
A013M000     0,167 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,54
BP7Z6414     1,000 u   Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació frontal

s/bastidor,2U,
16,75 16,75

TOTAL PARTIDA................................................... 22,25

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

01.12.05 u   Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.,col.      
Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

A012M000     0,333 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 5,90
BP7ZE091     1,000 u   Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz. 41,20 41,20

TOTAL PARTIDA................................................... 47,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.12.06 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 FTP,despl.
Presa de senyal de v eu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector
RJ45 simple, categoria 6 FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb ta-
pa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

BP7381E3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45
simple,cat.6 FTP,despl.

5,46 5,46

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 3,19

TOTAL PARTIDA................................................... 8,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.12.07 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap
Presa de senyal de v eu i dades, de tipus univ ersal, amb connector RJ45 doble, catego-
ria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encasta-
da

A012M000     0,220 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 3,90
BP7312D3     1,000 u   Presa senyal,tipus univ .,RJ45 doble,cat.6

UTP,despl.aïlla.,a/tap
9,95 9,95

TOTAL PARTIDA................................................... 13,85

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

01.12.08 m   Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6
UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat re-
duïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,27
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,23
BP434640     1,050 m   Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6

UTP,poliolefina/poliolefina,n/p
0,32 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 0,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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01.12.09 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

BG222710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V    0,11 0,11
A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,28
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

01.12.10 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat        
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,28
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30
BG222B10     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V    0,46 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 1,05

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

SUBCAPITOL 01.13 V-INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ INCENDIS                          
01.13.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,arm

Extintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pin-
tat, amb armari muntat superficialment

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 7,08
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                15,21 6,08
BM312611     1,000 u   Extintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat      23,76 23,76
BM3A1000     1,000 u   Armari p/extint.p/muntar superf.                                16,52 16,52
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,16 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 53,60

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

01.13.02 u   Extintor manual CO2,2kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 7,08
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                15,21 6,08
BM313211     1,000 u   Extintor CO2,2kg,pressió incorpo.pintat                         36,77 36,77
BM3A1000     1,000 u   Armari p/extint.p/muntar superf.                                16,52 16,52
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,16 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 66,61

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

01.13.03 u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salv ament i v ies d'ev a-
cuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,66
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
BMDBU005     1,000 u   Placa senyal. mesures salv .+v ies

ev ac.,210x297mm,pintura fotolum
1,91 1,91

TOTAL PARTIDA................................................... 6,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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01.13.04 u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,420
Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salv ament i v ies d'ev a-
cuació, de 420 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,66
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
BMDBU010     1,000 u   Placa senyal. mesures salv .+v ies

ev ac.,420x297mm,pintura fotolum
3,85 3,85

TOTAL PARTIDA................................................... 8,79

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

SUBCAPITOL 01.14 V-EQUIPAMENT                                                    
APARTAT 01.14.01 V-EQUIPAMENT ESPORTIU                                           
01.14.01.01 m   Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient fusta envernissada  

Banc de v estidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta env ernissada
A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 2,66
A013M000     0,050 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,76
BQ11U010     1,000 m   Banc v estidors,estr.metàl·lica,seient fusta

env ernissada        
60,81 60,81

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,40 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 64,28

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

01.14.01.02 ut  Guixetes i armaris vestidors                                    
Mòdul de guixeta de 60 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues por-
tes, construïda en tauler aglomerat hidròfug acabat amb fenolic per les dues cares,
amb portes de 16 mm de gruix, amb cantells xapats, separadors interiors horitzontals,
sostre, base, laterals i separadors intermedis de 16 mm i fons perforat per a v entilació de
4 mm de gruix. Equipada amb frontisses anti-v andàliques d'acer inoxidable, barres per
a penjar d'alumini amb penjador lliscant d'ABS, pany i numeració de la porta sobre em-
bellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament.

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 1,77
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                15,21 1,52
BQ9GU025    1,000 u   Mòdul guixeta                                                   53,02 53,02
A%AUX001     1,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    3,30 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 56,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
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APARTAT 01.14.02 V-EQUIPAMENT BANYS                                              
01.14.02.01 u   Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall reclinable especial per a minusv àlids, de 570x625 mm de mesures totals, en tub
d'alumini a recobriment en nylon, incorpora làmina de seguretat com a protecció en
cas de rotura, instalat.

A012E000     1,000 h   Oficial 1a v idrier                                              16,65 16,65
B7J5009A     0,100 dm3Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.       x 1,05 8,88 0,93
P18CB130     1,000 ud  Mirall reclinable nylon/Al. 70x60 mm.                           258,18 258,18
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               16,70 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 276,18

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

01.14.02.02 u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq
Dosificador de sabó v ertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antiv andàlic i amb v isor de
niv ell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000     0,250 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 4,28
BJ42U010     1,000 u   Dosif.v ert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox.      46,25 46,25
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,30 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 50,59

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

01.14.02.03 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu
Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 6,00
BJ43U005     1,000 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm  102,04 102,04
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 108,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.14.02.04 u   Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar                      
Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 4,28
B0711010     0,500 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                             0,25 0,13
BJ4ZU010     1,000 u   Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar                 6,94 6,94
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,30 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 11,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.15 V-INTRUSISME                                                    
01.15.01 u   Central seg.antirobatori,circuits,alarma,memòria,teclat,munt.int

Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un cir-
cuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i teclat programable, muntada a
l'interior

A012M000     1,400 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 24,79
A013M000     1,400 h   Ajudant muntador                                                15,21 21,29
B0A61600     4,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,11 0,44
BMD31147     1,000 u   Central

seg.antirobatori,circuits,alarma,memòria,teclat,p/int.
109,59 109,59

TOTAL PARTIDA................................................... 156,11

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

01.15.02 u   teclat amb display LCD per permís entrada                       
Subministrament i colocació de teclat amb display LCD per permís entrada porta entra-
da principal.

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 3,19
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                15,21 2,28
B0A61600     2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,11 0,22
BMDWB003    1,000 u   teclat amb display LCD per permís entrada                 93,70 93,70

TOTAL PARTIDA................................................... 99,39

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

01.15.03 u   Det.IR passiu,90°,abast long.<=12m,munt.superfic.paret          
Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudi-
nal <=12 m, muntat superficialment a la paret

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 4,43
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                15,21 3,80
B0A61600     2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,11 0,22
BMD119C6    1,000 u   Detector IR passiu,90°,abast

long.<=12m,p/superfic.paret        
21,86 21,86

TOTAL PARTIDA................................................... 30,31

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

01.15.04 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

BG222710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V    0,11 0,11
A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 0,28
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,19 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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01.15.05 u   Caixa deriv.plàstic,110x110mm,prot.estanca,munt.superf.         
Caixa de deriv ació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció es-
tanca, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 5,31
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            15,19 2,28
BG151722     1,000 u   Caixa

deriv .plàstic,110x110mm,prot.estanca,p/munt.superf.
2,67 2,67

BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa deriv ació quadr.                           0,17 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 10,43

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

01.15.06 m   Conductor blindat+apantallat,4x0,22mm2+2x0,75mm2,tub            
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 0,27
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                15,21 0,23
BMD62420     1,000 m   Conductor

blindat+apantallat,4x0,22mm2+2x0,75mm2                
0,23 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 0,73

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

01.15.07 u   Sirena elect.+senyal llumi.,protegida,munt.ext.                 
Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la sepa-
ració de la paret, muntada a l'exterior

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 4,43
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                15,21 3,80
B0A61600     4,000 u   Tac niló D=6-8mm,+v is                                           0,11 0,44
BMD43200     1,000 u   Sirena elect.+senyal llumi.,protegida                           54,94 54,94

TOTAL PARTIDA................................................... 63,61

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

01.15.08 u   Programació i posada en servei del sistema de seguretat un cop f
Programació i posada en serv ei del sistema de seguretat un cop finalitzats els treballs
d'instal·lació. Entrega de documentació final d'obra i curs de formació.

A012H000     5,000 h   Oficial 1a electricista                                         17,71 88,55
A013H000     5,000 h   Ajudant electricista                                            15,19 75,95

TOTAL PARTIDA................................................... 164,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 02 COBERTA PISTES                                                  
SUBCAPITOL 02.01 P-EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES                              
02.01.01 m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarregadora

Excav ació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), re-
alitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcav ador i càrrega mecànica so-
bre camió

C13161E0     0,195 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcav ador a=40-6

36,48 7,11

TOTAL PARTIDA................................................... 7,11

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

02.01.02 m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg
Excav ació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compac-
te (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcav ador i amb les
terres deixades a la v ora

C13161E0     0,218 h   Minicarregadora s/pneumàtics
2-5,9t,+acces.retroexcav ador a=40-6

36,48 7,95

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02 P-FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ                                      
02.02.01 m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.camió,40kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camió, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia d'1 m2/ m3

E31522H1     1,000 m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió     56,55 56,55
E31B3000     40,000 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          0,82 32,80

TOTAL PARTIDA................................................... 89,35

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

SUBCAPITOL 02.03 P-ESTRUCTURA                                                    
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02.03.01 m2  Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista esportiva,
Subministrament i Muntatge d'Estructura metàl·lica lleugera per a coberta de pista es-
portiv a, de dimensions totals 35,5 x 38,00 m. i alçada total 13,1 m., amb pilars i encav a-
llades formades per perfils d'alumini extrusionat de límit elàstic 2600kg/cm2 i aleació 6082
T6, amb una deformació màxima del 2%.

Formada per:
- Pòrtic Pilar/Dintell: Gelosía 700 mm: 9 uts.
- Pilars secundàris: 14 uts
- Riostres: 106,6x75x3 mm: segons planols
- Corretges: 106,6x65x2,5 mm: segons planols

Inclús cargoleria, plaques d'ancoratge, cables de tensat recobert de PVC (creus d'ar-
riostrament) i barres tensores per a la coberta. Inclou també l'estructura secundària de
suport de la façana

Unitat d'obra totalment acabada i llesta per a la col·locació de les lones de tanca-
ment, segons especificacions del fabricant. Inclús tots els accessoris i medis auxiliars ne-
cessaris per al seu correcte muntatge.

Sistema OKATENT ó similar.
A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 6,00
A0137000     0,400 h   Ajudant col·locador                                             15,21 6,08
B6ME24OK    1,000 m2  Perfileria alumini sistema OKATENT                              15,71 15,71

TOTAL PARTIDA................................................... 27,79

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

02.03.02 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense 
Reblert de recolzaments estructurals, amb morter expansiu sense retracció tipus SIKA
MONOTOP 618. Inclús tots els medis auxiliars necessaris per a la sev a correcta execució.

A0122000     0,030 h   Oficial 1a paleta                                               x 1,02 17,13 0,52
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         x 1,02 14,31 0,44
B0716000     2,020 kg  Morter expansiu                                                 0,46 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 02.04 P-TANCAMENTS                                                    
02.04.01 m2  Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de cober

Subministrament i col·locació de tancament perimetral i de coberta de dimensions
35,5x38 m i 13,1 m d'alçada, amb membrana de teixit de polièster recobert en les dues
cares de PVC impermeable, tipus VALMEX color blanc RAL 9010 amb protecció ignífuga
de qualificació M2 segons norma UNE 23-727, amb un pes de 620gr/m2. Inclús tots els
accessoris i medis auxiliars per al seu correcte muntatge segons especificacions del fabri-
cant.
Inclou portes en els tancaments v erticals segons plànols de detall, mitjançant la incor-
poració de membranes corredisses.

Fomat per:
- 7 lones de coberta LCUB25 per una llum de 38m.
- 2 lones triangle LTRG25 de 38 m.
- 28 cortines laterals LCRT5 de 5m.

Sistema OKATENT ó similar.
A012M000     0,680 h   Oficial 1a muntador                                             17,71 12,04
A013M000     0,260 h   Ajudant muntador                                                15,21 3,95
B0CJ9R00     1,000 m2  Membrana de teixit de polièster recobert en PVC

tipus VALMEX col
5,21 5,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,20

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

SUBCAPITOL 02.05 P-INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT                       
02.05.01 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN=160 mm,PN=6 b

Clav egueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN
160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               17,13 1,71
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          17,13 3,43
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             15,21 3,04
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         14,31 2,86
B0310500     0,632 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 13,52 8,97
BD7FP360     1,000 m   Tub PVC-U paret

massissa,sanejam.pressió,DN=160mm,PN=6bar,p/unió
x 1,20 5,13 6,16

BDW3B900     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm                         11,68 3,85
BDY3B900     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=160mm                              0,18 0,18
C1313330     0,042 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 1,61
C133A0J0     0,110 h   Picó v ibrant,plac.30x30cm                                       5,48 0,60
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS
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02.05.02 u   Pericó pas form.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col.               
Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix,
per a ev acuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

A012N000     0,220 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 3,77
A0140000     0,330 h   Manobre                                                         14,31 4,72
BD351430     1,000 u   Peri.pref.form.san.40x40x45cm,g=4cm,finestres

premarc.d=23cm,3ca
23,34 23,34

C1503500     0,220 h   Camió grua 5t                                                   35,99 7,92
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,50 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 39,88

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

02.05.03 m   Cuneta peça pref.form,40x10cm,canal corba cara sup.,col.mort.s/l
Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara
superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10

A012N000     0,310 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 5,31
A0140000     0,310 h   Manobre                                                         14,31 4,44
A0150000     0,002 h   Manobre especialista                                            14,81 0,03
B06NN11C     0,042 m3  Form.no estructural HNE-15/P/10                                 45,21 1,90
B0710150     0,004 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                  24,71 0,10
BDG15C72     1,000 m   Peça pref.form.p/cuneta,40x10cm,+canal corba       5,76 5,76
C1501111     0,155 h   Camió grua treball c=3t abst.v ert.=7m abst.hozt.=5 i

m.elev .=25k
27,07 4,20

C1704200     0,002 h   Mesc.cont. sacs                                                 1,10 0,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,80 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 21,89

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

02.05.04 u   Reixa fixa,p/embor.,fosa grisa,780x340x40mm,pes=41kg,col.morter 
Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada
amb morter

A012N000     0,400 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 6,85
A0140000     0,400 h   Manobre                                                         14,31 5,72
B0710250     0,040 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2              22,61 0,90
BD5ZBJA0     1,000 u   Reixa fixa p/embor.,fosa grisa 780x340x40mm,41kg     38,85 38,85
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,60 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 52,51

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

02.05.05 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000     1,600 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 27,41
A0140000     1,600 h   Manobre                                                         14,31 22,90
B064300C     0,422 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                    x 1,10 44,74 20,77
B0DF6F0A     1,000 u   Motlle metàl·lic p/encof.caix.emborn.

70x30x85cm,150 usos       
x 1,01 0,98 0,99

B0DZA000     0,560 l   Desencofrant                                                    2,02 1,13
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               50,30 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 73,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

30 de mayo de 2017  Pàgina 63



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Noves pistes esportives cobertes i edifici vestuaris            
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 URBANITZACIÓ                                                    
SUBCAPITOL 03.01 ACTUACIONS PRÈVIES                                              
03.01.01 m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galv anitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus pre-
fabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000     0,100 h   Manobre p/SiS                                                   14,31 1,43
B1Z6211A     1,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold.

90x150mmxD4,5/3,5mm+b
0,62 0,62

B1Z6AF0A     0,300 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS                            0,10 0,03
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,40 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2,10

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

SUBCAPITOL 03.02 DESMUNTATS I ENDERROCS                                          
03.02.01 m   Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         14,31 0,72
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            14,81 1,48
C1101200     0,050 h   Compressor+dos martells pneumàtics                             12,38 0,62
C1311440     0,001 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                         66,04 0,07
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,20 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 2,92

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

03.02.02 m3  Enderroc mur cont. maçon.,m.man.,càrrega man.                   
Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A0140000     6,400 h   Manobre                                                         14,31 91,58
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               91,60 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 92,95

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

03.02.03 m3  Enderroc mur,form.arm.,mà+compress.càrrega man/mec.             
Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecàni-
ca de runa sobre camió o contenidor

A0125000     1,200 h   Oficial 1a soldador                                             17,42 20,90
A0140000     2,000 h   Manobre                                                         14,31 28,62
A0150000     3,000 h   Manobre especialista                                            14,81 44,43
C1101200     1,500 h   Compressor+dos martells pneumàtics                             12,38 18,57
C1313330     0,110 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 4,22
C200S000     1,200 h   Equip tall oxiacetilènic                                        5,93 7,12
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               94,00 1,41

TOTAL PARTIDA................................................... 125,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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03.02.04 m3  Enderroc fonament correg. form.massa,compres.,càrrega man/mec.  
Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió

A0140000     1,000 h   Manobre                                                         14,31 14,31
A0150000     2,000 h   Manobre especialista                                            14,81 29,62
C1101200     1,200 h   Compressor+dos martells pneumàtics                             12,38 14,86
C1313330     0,118 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 4,52
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               43,90 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 63,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

03.02.05 u   Tala directa arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport bro
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

A012P000     0,260 h   Oficial 1a jardiner                                             21,20 5,51
A013P000     0,260 h   Ajudant jardiner                                                18,82 4,89
B2RA9SB0     0,100 t   Deposició controlada planta compost.,residus

v egetals nets no es
34,48 3,45

B2RA9TD0     0,320 t   Deposició controlada planta compost.,residus troncs
i soques no 

65,14 20,84

C1503000     0,770 h   Camió grua                                                      34,19 26,33
CR11B700     0,750 h   Tractor 100CV,braç desbros.                                     34,94 26,21
CRE23000     0,260 h   Motoserra                                                       2,34 0,61
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,40 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 88,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS

03.02.06 m   Demolic.vorada sob/terra,m.mec.+càrrega cam.                    
Demolició de v orada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre ca-
mió

C1313330     0,024 h   Retroexcav adora s/pneumàtics 8-10t                           38,32 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 0,92

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

03.02.07 u   Retirada pilona fosa,enderr.daus form.,càrrega man/mec.         
Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

A0150000     0,250 h   Manobre especialista                                            14,81 3,70
C1101200     0,125 h   Compressor+dos martells pneumàtics                             12,38 1,55
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,70 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 5,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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03.02.08 u   Retirada banc fusta llarg.<=2,5m,enderr.daus form.,càrrega man/m
Retirada de banc de fusta conv encional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o con-
tenidor

A0150000     0,200 h   Manobre especialista                                            14,81 2,96
C1101200     0,100 h   Compressor+dos martells pneumàtics                             12,38 1,24
C1503000     0,100 h   Camió grua                                                      34,19 3,42
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,00 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 7,67

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

03.02.09 m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

C1311430     0,010 h   Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t                           54,45 0,54
C1501700     0,202 h   Camió transp.7 t                                                24,01 4,85

TOTAL PARTIDA................................................... 5,39

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

SUBCAPITOL 03.03 MOVIMENTS DE TERRES                                             
03.03.01 m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PM              

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         14,31 0,14
C1316100     0,020 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                            33,87 0,68
C1335010     0,030 h   Corró v ibratori autopropulsat,1,5-2,5t                          29,91 0,90
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1,72

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

03.03.02 m3  Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.dire
Excav ació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excav adora i
càrrega directa sobre camió

C1312340     0,015 h   Pala excav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t         63,15 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 0,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

03.03.03 m3  Subministr.terra adeq.aport.                                    
Subministrament de terra adequada d'aportació

B03D5000     1,000 m3  Terra adeq.                                                     4,26 4,26

TOTAL PARTIDA................................................... 4,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 03.04 URBANITZACIÓ                                                    
03.04.01 m3  Paviment form.s/add. HM-25/B/20/I+E,camió,vibr.mecànic remol.mec

Pav iment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tov a, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge mecànic i aca-
bat remolinat mecànic

A012N000     0,117 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,13 2,00
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         14,31 2,15
B065910K     1,000 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment, hidròfug x 1,03 51,01 52,54
C1709A00     0,033 h   Estenedora p/pav iment formigó                                   60,09 1,98
C2003000     0,050 h   Remolinador mecànic                                             4,06 0,20
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 58,93

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

03.04.02 m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5
Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000     0,002 h   Oficial 1a ferrallista                                          17,13 0,03
A0134000     0,002 h   Ajudant ferrallista                                             15,21 0,03
B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x 1,02 0,84 0,01
B0B34133     1,000 m2  Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m

B500T               
x 1,20 1,27 1,52

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1,59

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

03.04.03 m   Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm                       
Tall amb serra de disc en pav iment de formigó per a formació de junt de retracció de 6
a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

A0150000     0,050 h   Manobre especialista                                            14,81 0,74
C170H000     0,050 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment            6,97 0,35
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,70 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1,10

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

03.04.04 u   Pintat pista poliesportiva,poliuretà,m.manuals                  
Premarcatge i pintat de pista poliesportiv a de dimensions segons reglaments federatius,
amb pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

A012D000     14,000 h   Oficial 1a pintor                                               x 1,02 17,13 243,42
A013D000     14,000 h   Ajudant pintor                                                  x 1,02 15,21 216,13
B89ZC100     25,000 kg  Esmalt poliuretà,un compon.                                     4,71 117,75

TOTAL PARTIDA................................................... 577,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS amb TRENTA
CÈNTIMS
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CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT                                               
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CAPITOL 05 CONTROL DE QUALITAT                                             
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MEMÒRIA 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1. Identificació de les obres 
 

Projecte Bàsic per a la implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanent al Passeig 
Torras i Bages – Via Favència, Dte. de Sant Andreu, Barcelona (C.P. 08030). 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra 
i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres 
en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment 
de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per 
a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa 
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, 
plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : Ajuntament de Barcelona, Dte. de Sant Andreu 
NIF            : P0801900B 
Adreça                 : c/ Segadors 2, Pl. 3a, 08030 
Població              : Barcelona 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Fernando Gil González 
Titulació/ns  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 43405/1 
Població              : Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Fernando Gil González 
Titulació/ns  : Arquitecte 
Col·legiat  núm.    : 43405/1 
Població              : Barcelona 

 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
 Fernando Gil González 

  

Titulació/ns  :  Arquitecte   
Població              :  Barcelona   

  
4.3. Tipologia de l'obra 
 
L’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte Bàsic per a la implantació de dues pistes de bàsquet, construcció de coberta i 
edifici de vestuaris no permanents al solar del C/ Lanzarote, nº 35, de Barcelona, al districte de Sant Andreu. 
 
Es proposen dues noves pistes de bàsquet, enderrocant l’antiga, cobertes amb una coberta no permanent, consistent en uns 
elements metal·lics que formen pòrtics, amb un tancament de coberta y façana de lona de PVC.  
 
A més es proposa un nou edifici de vestuaris, despatx, i magatzem. Aquest edifici es proposa com una estructura lleugera, amb 
façanes i cobertes de panell sandvitx d’acer. 
 
La urbanització de la parcel·la inclou la mínima modificació del tancament actual de la pista per tal de garantir la correcta implantació 
de la coberta, la ampliació lateral dels paviments existents y la nova disposició de les lluminàries al interior de la coberta i la previsió 
per tal de posar uns fanals en el cas de que la pista quedi descoberta. 

  
4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Districte de Sant Andreu 
Carrer,plaça  : Passeig de Torras i Bages 
Número               : 130 
Codi Postal          : 08030 
Població              : Barcelona 

  
4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Avinguda Meridiana 
Ferrocarril  : Rodalies RENFE 
Línia Metro               : L1- Sant Andreu – Torras i Bages 
Línia Autobús          : 201, 202, 203, 220, 302, 303, 320, 321, 323, 332, ... 

  
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Si 
Gas           : Si 
Electricitat               : Si 
Sanejament          : Si 
Altres                   : - 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Urgències generals: 112 
Ambulàncies: 061 
Bombers: 080 
Guàrdia Urbana: 092 
Mossos d'Esquadra: 088 
 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
c/ Sant Quintí nº 89, Barcelona 
93 291 90 00  
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4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Contracte (PEC) estimat de referència per aquest projecte, és de quatre-cents setanta-nou mil nou-cents 
quaranta-nou euros amb setanta-dos cèntims (479.949,72 €). 

  
4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal·listes. 
Enrajoladors. 
Estucadors. 
Enguixadors. 
Pintors. 
Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Intal·ladors de mur cortina. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors de climatització. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
MC 1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
FONAMENTS EDIFICACIO I CONTENCIÓ DE TERRES 

 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió. 
 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot. 
 
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments. 
 
La solera de les pistes serà una solera de formigó de 15 cm de gruix, armada amb mallat d’acer, sobre una capa de graves de 10 
cm de gruix. 
 
MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
L’estructura de la coberta tèxtil es resol mitjançant estructura de pilars i jàsseres d’alumini i sostre de lona de PVC 
 
L’estructura metàl·lica es realitza amb perfils d’alumini de límit elàstic 2600 kg/cm2 i aliatge 6082 T6, amb una deformació màxima 
del 2%. Les dimensions dels perfils principals que conformen l’arc varien de 285 mm a 201 mm de cantell. Els perfils de trava 
mesuren 106,6 x 75 mm i les corretges de 106,6 x 65 mm.  
 
Les barres tensores de les cobertes son d’alumini de 100 x 36 mm. 
 
L’acoblament es fa amb peces d’unió i ancoratges d’acer ST-275JR galvanitzat i cargols d’acer zincat de qualitat 8.8. 
 
L’estructura de l’edifici de vestuaris es resol amb una estructura metàl·lica d’acer, amb bigues en gelosia recolzades sobre pilars 
tipus HEB, ancorats aquests amb plaques d’ancoratge a les sabates. L’estructura secundària es resol amb corretges tipus IPE, 
soldades a les bigues principals. L’estructura d’arriostrament es resol amb creus de rodons d’acer. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
TERRAS EN CONTACTE AMB EL TERRENY 
 
Placa de formigó HA-25/B/20/IIa, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T de 15x15 
cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm de diàmetre.  
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
FAÇANES 
PART OPACA 
 
El tancament de façanes de la coberta tèxtil es una lona de PVC. La membrana utilitzada pels tancaments es composa d’un teixit 
de polièster recobert de PVC transparent e impermeable. El model es VALMEX 8212 color blanc RAL 9010, amb una protecció 
ignifuga de qualificació M2 segons NORMA UNE 23-727, amb un pes de 650 gr/m2. 
 
El tancament de façanes de l’edifici de vestuaris es una façana amb un acabat exterior de panell sandvitx d’acer galvanitzat lacat, 
amb una fulla interior de guix laminat, amb aïllament i cambra d’aire. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
FAÇANES 
OBERTURES 
 
Les obertures de la coberta tèxtil es resolen obrint la lona de les façanes, amb la mateixa làmina de polièster amb PVC. 
 
Les obertures de l’edifici de vestuaris es resolen amb fusteries fixes o practicables d’alumini, en el mateix color que la xapa d’acer, 
amb vidre doble. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
FAÇANES 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRE ELEMENTS 
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Els elements de protecció de les façanes es resol amb una xapa d’acer tipus deployé, calada, en el mateix color que la resta de la 
façana. 
 
MC 3 SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
COBERTES 
 
El tancament de coberta de la coberta textil es una lona de PVC. La membrana utilitzada pels tancaments es composa d’un teixit 
de polièster recobert de PVC transparent e impermeable. El model es VALMEX 8212 color blanc RAL 9010, amb una protecció 
ignifuga de qualificació M2 segons NORMA UNE 23-727, amb un pes de 650 gr/m2. 
 
La coberta de l’edifici de vestuaris es resol amb una coberta inclinada amb un acabat exterior de panell sandvitx d’acer galvanitzat 
lacat, col·locada sobre les corretges d’acer, i un fals sostre aïllat, de plaques de guix laminat, i plaques de guix laminat hidròfugues 
a les zones humides. Els falsos sostres dels porxos es faran amb la mateixa xapa metàl·lica que la coberta. 
 
MC 3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
ELEMENTS SEPARADORS DE SECTORS-USOS 
 
Elements verticals (sala d’instal·lacions i locals de risc especial): Mur de maó perforat de 140 mm. d'espessor, guarnit per una cara 
i trasdossat per l'altra amb plaques de guix laminat amb aïllament de llana de roca de 50 mm. (EI-90/R=51dBA) 
Portes de pas entre sectors: Porta de xapa d'acer EI2 45-C5 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció dels elements separadors han estat les condicions de 
propagació interior i evacuació i les condicions d'aïllament acústic determinats pels documents bàsics *DB SI-1 de propagació 
interior, *DB SI-3 evacuació i *DB *HR de protecció acústica. 
 
PARTICIONS INTERIORS 
Elements verticals: Les particions entre les estades de les edificacions es realitzen mitjançant envans de plaques de guix laminat 
de 7 cm. de grossor, amb aïllament en el seu interior de llana de roca. 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de les particions interiors han estat la zona climàtica, la 
transmitància tèrmica i les condicions d'aïllament acústic determinats pels documents bàsics DB HE-1 de limitació de la demanda 
energètica i DB SI-1 de propagació interior i DB HR de protecció acústica. 
 
FUSTERIA INTERIOR 
La fusteria interior serà en general de DM amb acabat lacat, de dimensions estàndard, amb portes de pas llises, guarnicions i marcs 
de 7 cm de la mateixa fusta, sobre premarcs de pi. 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció de la fusteria interior han estat les condicions de seguretat 
d'utilització referent a impacte amb elements fràgils, atrapament i aprisionament determinats pels documents bàsics DB EL SEU-2 
seguretat enfront del risc d'impacte i atrapament i DB EL SUA-3 seguretat enfront del risc d'atrapament en recintes. 
 
ACABATS-PAVIMENTS 
En l’edifici de vestuaris es preveu l’instal·lació d’un paviment de rajoles de gres porcellànic en color i acabat a triar per la DF. Es 
col·locarà amorterat sobre una capa continua de morter d'agarre. 
Els paràmetres bàsics que s'han tingut en compte a l'hora de l'elecció dels acabats han estat els criteris de confort i durabilitat, així 
com les condicions de seguretat d'utilització referent als sòls en el bar i zones humides, determinades pel document bàsic DB EL 
SUA-1 seguretat enfront del risc de caigudes. 
 
ACABATS-PARETS 
Els acabats de les parets de les zones seques es realitzarà amb dues mans de pintura plàstica. A les zones humides l'acabat de 
les parets es realitzarà amb un enrajolat de gres de sòl a sostre amb un especejament a definir per la DF. 
 
ACABATS-SOSTRES 
A l’edifici de vestuaris es realitzarà un fals sostre de plaques de guix laminat, penjades d'una estructura de xapa plegada d'acer 
galvanitzat, del mateix sistema que la placa de guix. A les zones humides es col·locarà una placa de guix laminat hidròfuga. Tots 
els falsos sostres s'acabaran amb dues mans de pintura plàstica. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
ESCOMESA 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, 

amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports 
horitzontals amb elements de suport 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
QUADRES I EQUIPS 
 
Quadre de distribució general, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada 15/10 sobre estructura de 
perfil perforat; porta frontal de vidre fumat i marc metàl·lic amb tanca, plafons de tancament, plaques de suports i tapes, allotjant en 
el seu interior els mecanismes de comandament i protecció i mesura grafiats en l'esquema unifilar corresponent. 
 
Acabat en pintura epoxi-poliester. IP-31. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.  
Aparamenta i estructura del quadre de la marca Merlin Guerin, tipus Prisma Sistema G  
Mides: 1830x2385x205mm (alt, ample, fons).  
Ref: QUADRE GENERAL 
 
Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 50,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 10+2x10 kVAr, 
de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de 
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl.lic amb grau de 
proetecció IP-21, muntada superficialment 
Partida alçada d'abonament íntegre en concepte del desmuntatge de la línia d'entrada al quadre general de baixa tensió existent i 
modificació del mateix per a adaptar-lo al nou esquema unifilar de projecte com a quadre secundari.  
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, 
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
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Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i comandament, de 24G1,5 
mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata 
 
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment 
 
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment 
 
Caixa combinada IP 44 per a una presa de corrent doble 2P+T, 250 V i una presa trifàsica 3P+N+T/16A, 380 V, amb protecció 
magnetotèrmica 16A/4P i diferencial 40/4/30 mA, incorporades, muntada superficialment 
 
Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a portecció i maniobra de l'encesa dels passos, escala i vestíbuls comuns del 
centre (segons línies de maniobra indicades als esquemes unifilars) amb transformador de tensió de separació de circuits, 
interruptor magnetotèrmic bipolar de 10A, amb senyalitzacions de circuits i regletes de connexió, instal·lat (Planta primera recepció) 
 
Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a portecció i maniobra de l'encesa dels passos, escala i vestíbusl comuns del 
centre (segons línies de maniobra indicades als esquemes unifilars) amb transformador de tensió de separació de circuits, 
interruptor magnetotèrmic bipolar de 10A, amb senyalitzacions de circuits i regletes de connexió, instal·lat (Gimnàs) 
 
Caixes de mecanismes, per a 4 endolls normalitzats, una presa simple de veu/dades i una tapa cega, tipus Cima Box, muntada 
superficialment, incloent dos endolls de color vermell i dos blancs i una presa simple de veu/dades RJ45 femella. Totalment muntada 
i instal·lada. 
 
Caixes de mecanismes, per a 4 endolls normalitzats, una presa doble de veu/dades i una tapa cega, tipus Cima Box, muntada 
superficialment, incloent quatre endolls de color vermell i una presa doble de veu/dades RJ45 femella i una tapa cega. Totalment 
muntada i instal·lada 
 
Subministrament i col·locació de caixa de mecanismes, per a 2 endolls normalitzats i una presa simple de veu/dades, tipus Cima 
Box, muntada encastada, incloent dos endolls de color blanc i una presa de veu/dades. Totalment instal·lada i en funcionament. 
 
Subministrament i col·locació de caixa de mecanismes, per a 1 endoll normalitzat, una presa simple de veu/dades i una presa VGA 
SUB-D 15 pins, tipus Cima Box, muntada superficialment, incloent l'endoll de color vermell, una presa de veu/dades i un connector 
SUB-D 15pins mascle. Totalment instal·lada i en funcionament. 
 
Punt de connexió de llum des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure de denominació 07HZ1-
K de 2,5mm2 de secció i sota tub de PVC rígid, fins a connexió a aparell 
 
Punt de connexió d'endoll/interruptor/comutador des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure 
de denominació 07HZ1-K de 2,5mm2 de secció i sota tub rígid de PVC 
 
Punt de connexió d'aparell (eixugamans/termo) des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb conductor de coure 
de denominació 07HZ1-K de 4mm2 de secció i sota tub flexible corrugat. 
 
Punt de connexió d'aparell (caixa ventilació/fan-coil/climatitzador) des de caixa de derivació de la linia principal, realitzada amb 
conductor de coure de denominació RV-K 0,6/1 de 4mm2 de secció i sota tub rígid de PVC 
 
Punt de connexió d'aparell elèctric des de caixa de derivació de la linia principal fins a caixa amb regleta, realitzada amb conductor 
de coure de denominació 07HZ1-K de 4mm2 de secció i sota tub de PVC rígid 
 
Punt de connexió d'aparell elèctric des de caixa de derivació de la linia principal fins a punt de connexió, deixant 1,5m de cable 
sobresortint, realitzada amb conductor de coure de denominació 07HZ1-K de 4mm2 de secció i sota tub de PVC rígid 
 
Interruptor de 10 A, preu alt i muntat superficialment 
 
Interruptor de 16 A, preu alt, estanc, muntat superficialment  
 
Commutador de 10 A, preu alt i muntat superficialment 
 
Polsador de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa de superfície, preu alt, totalment instal·lat. 
 

Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, preu alt, muntat superficialment 
 
Polsador temporitzat amb caixa incorporada, muntat superficialment 
 
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment 
 
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de 
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment 
 
Torreta de PVC per a la canalització de 3m de línies elèctriques i línies de dades des de sostre fins a taula de treball amb separació 
dielèctrica i lliure d'alògens. La seva capacitat serà de dues línies monofàsiques elèctriques amb cablejat de 3x2,5mm2 i 8 cables 
Cat.6 U/FTP. Fixada a sostre i a taula incloent elements de connexió, tapes i derivacions. Totalment instal·lada. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
ENLLUMENAT 
 
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio 
anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero 
galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de arranque. 
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
XARXA DE TERRES 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, 
clavada a terra 
 
Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment 
 
Caixa de seccionament de terres 
 
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 
 
Via de xispes encapsulat plàstic per a la equipotencialització de masses metàl·liques i de posada a terra. 
Soldadura aluminotèrmica en 'T' formada per cartutx fundent, p.p de motlle i accessoris de muntatge 
 
Xarxa equipotencial en lavabos/nuclis humits format per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció, tub de PVC flexible i accesoris 
de fixació, senyalització i muntatge. 
 
Posada a terra elements metàl·lics sales tècniques incloent bancades, ferratges i tots els elements metàl·lics format per cable de 
coure aïllat de 6 mm2 de secció, tub de PVC flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge. 
 
Electrode simple o multiple per a posada a terra que garanteixi una resistencia inferior a 10 ohms, format per un electrode de grafit 
rigid instal·lat en l'interior de perico de fabrica de 40x40 cm, amb tapt registrable, amb activador - conductor, motlle de xapa de ferro 
i sac de coto, inclus perforacions i mescla de terres aixi com registre de control amb desconnectador i barra equipotencial amb unio 
a l'electrode mitjançant conductor de coure descobert de 50 mm² de seccio amb proteccio mecanica. completament instal·lat. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ACS I AFS 
 
Es farà una instal·lació d’AFS i ACS en polietilè reticulat, amb els diàmetres i disposicions segons CTE DB HS4: Suministro de 
agua. La producció d’ACS es farà amb un sistema d’aerotèrmia, en compliment amb el Decret d’Ecoeficiència i CTE DB HE. 
 
MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
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EVAQUACIÓ D’AIGÜES 
 
Es projecta una instal·lació d’evacuació d’aigües separativa, feta en PVC, amb els diàmetres i disposicions segons CTE DB HS5: 
Evacuación de aguas. La xarxa general anirà soterrada fins al punt d’escomesa. 
 
MC 6 EQUIPAMENT 
EQUIPAMENT ESPORTIU 
El material esportiu consistirà en la col·locació de les cistelles i elements auxiliars que pertoquin. Tots els materials i ancoratges 
hauran de complir amb la normativa UNE-EN d’aplicació, per la qual cosa caldrà l’acreditació del certificat d’un laboratori d’assaig 
aportat pel subministrador. 
 
EQUIPAMENT BANYS/VESTUARIS 
L’equipament dels vestuaris comporten els inodors de tanc baix, rentamans, dutxes, així com tots els accessoris necessaris (miralls, 
papereres, saboneres,....) 
 
MC 7 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 
URBANITZACIÓ ESPAI CARRER RESIDÈNCIA 
Per tal d’acomodar l’espai urbà del carrer Residència a la nova implantació de la coberta de les pistes, i de l’edifici de vestuaris, 
s’urbanitzarà la part adjacent a dits edificis, amb un acabat de lloses de formigó prefabricades, de les mateixes característiques que 
les actuals. 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Formigoneres 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió 

des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des 
dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o 
flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 
normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a 
una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. 

Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 

(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells 

d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 

provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 

mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de 

vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
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· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble 

aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 

persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe 

II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb 
canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els 
punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals 
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 

d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial 
i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament 

necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en 
el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes 
aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables 
y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 
inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 
Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la 
utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició 
de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol 
tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent 
ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar 
el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa 
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma 

que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 
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d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En 
locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

  
 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada 
d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi 
a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a 
cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l 
de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que 
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i 
serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un 
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, 
de: 
 

 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors 
clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències 
subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel 
socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes 
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom 
o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, 
pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar 
la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o 
caducat. 

  
 

7. ÀREES AUXILIARS 
 

7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels 
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, 
de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i 
efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 
procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions 
de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, 
la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels 
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme 
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en 
idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si 

és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material 
i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, 
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició 
de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 
que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat 
pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna 
de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en 
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen 
un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les 
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb 
els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Al tractar‐se d’una obra a cel obert caldrà tenir en compte que s’estarà exposat a les inclemències 
meteorològiques i per tant cal posar especial atenció a la protecció de l’habitatge durant les tasques 
d’enderroc i posterior execució de la nova coberta. 

   
10.5. Característiques de l'entorn 

 
Obra en entorn urbà consolidat. 

  
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 

FONAMENTS SUPERFICIALS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH 
) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, 
FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 

  
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 
Implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanent  
al Passeig Torras i Bages – Via Favència ,Dte de Sant Andreu, Barcelona 
 
 

11 
 

durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  

12.1. Procediments d'execució 
 

ENDERROCS 
SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 FONAMENTS EDIFICACIO I CONTENCIÓ DE TERRES 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
SISTEMA D’EVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
 ELEMENTS SEPARADORS DE SECTORS-USOS 
 PARTICIONS INTERIORS 
 FUSTERIA INTERIOR 
 ACABATS-PAVIMENTS 
 ACABATS-PARETS 
 ACABATS-SOSTRES 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
EQUIPAMENT 
URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut 
en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut 
en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Al tractar‐se d’una obra a cel obert caldrà tenir en compte que s’estarà exposat a les inclemències 
meteorològiques i per tant cal posar especial atenció i suspendre els treballs en cas de forts vents o pluges. 
 

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el 
Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, 
tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments 
al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà 
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els 
següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials 
o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències 
visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
 
 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest 
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els 
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
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Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per 
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 
de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores 
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a 
la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària 
i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar 
les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest 
es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i 
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 
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manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 

partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de 
ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 
ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és 
insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 
soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el 
cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de 
lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui 
possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que 
s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els 
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com 
a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: 
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen 
aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense 
apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 

Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins 
de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix 
convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc 
risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent 
màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls 
o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant 
la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que 
s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos 
laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, 
que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en 
un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de 
la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible 
una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb 
ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, 
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, 
a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament 
de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat 
inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia 
o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes 
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La 
unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una 
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amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de 
radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc 
per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de 
radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen 

els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes 
IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics 

pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la 

reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i 

cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 
nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, 

de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 
mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials 
associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada 
per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de 
ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les 
superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-
se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els 
làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que 

correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
 
 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, 
així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el 
treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord 
amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió 
especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no 
obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en 

funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al 

llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, 

han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb 
una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat 
que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 

etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball 
segur per a realitzar les esmentades operacions. 
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes 
bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 

radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 

d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-

32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat 
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents 
per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat 
de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que 
treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte 
acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar 
els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de 
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda 
en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en 
funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual 
es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap 
objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 
exposats a radiacions. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la 

mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no 
rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a 
la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 
que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
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aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

  
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
 
  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip 
de Protecció Individual (EPI). 
 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista 
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria 
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles 
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de 
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre 
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats 
pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui 
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat 
de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís 
el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 

circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, 
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del 
RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en 
base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per 

part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan 
és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó 
a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat 
al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi 
dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest 
la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 

urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de 
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos 
o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en 
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells 
de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa 

elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de 
tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Durant les obres es tindrà en compte l’afectació de les voreres adjacents a les obres, tant per al tancat de la mateixa 
com per a l’aplec de material, entrada i sortida de vehícles i la seva interacció amb els vianants. 
Caldrà estudiar les posibles desviacions de vianants i talls de carrer per a la càrrega i descàrrega de material. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments 
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació 
i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de 
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la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna 
de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés 
a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-
ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i 
de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al 
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades 
a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin 
risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de 
dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim 
de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 
cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera 

a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 

per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no 

envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 
tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 
Implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanent  
al Passeig Torras i Bages – Via Favència ,Dte de Sant Andreu, Barcelona 
 
 

19 
 

 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 
que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 
per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui 
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 
d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 
és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats 
i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el 
paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres 
es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 
immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, 
i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en 
els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la 
seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís 
que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials 

o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran 

en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
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21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després 
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions 
de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de 
„relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen 
les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit 
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin 
generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho 
comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran 
les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada 
de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades 
a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants 
a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD 
a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a 

vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
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 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà 
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la 
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, 
i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres 

tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D 
amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la 
seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos 
per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra 
que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la 
zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant 
al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 
ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera 
que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de 
pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 
similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin 
les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 
depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de 
l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, 

de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura 

consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de 
material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es 
canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de 
control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut 
un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 

E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O 
MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS 
EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE 
FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /14 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE 
FÀBRICA AMB REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL 
TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 
CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
20 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, 
REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA 
L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP 
DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT 
A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA 
SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE 
CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE 
NETEJA DE BASES PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES
E05.E02 COBERTES INCLINADES DE PLAQUES
INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, POLIÈSTER O DEL TIPUS SANDWICH, SOBRE 
CORRETGES EN COBERTES INCLINADES 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN 
COBERTES INCLINADES 
 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC  

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 

O AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I 
ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS 
ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER 
ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I 
APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI 
CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, 
TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 
 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES FORADADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 

E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 

Situació: A LA MANIPULACIÓ 
AL MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, 
ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 1 2 2 

O AL·LERGÈNIQUES) 
Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, 
DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb 

calor 
15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE 

L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE 
SOLDADURA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 

dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
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COPS AMB EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
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I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA   

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions 

d'entrar en servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 

posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 

contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I 
CUINES 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan 

en tensió 
16 

 
  

 
G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 

manipular càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I 
PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - MEMÒRIA 
Implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanent  
al Passeig Torras i Bages – Via Favència ,Dte de Sant Andreu, Barcelona 
 
 

51 
 

manipular càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

G20.G02 ROCALLES 
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES 
DE JARDÍ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  

26. Signatures 
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PLEC 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Identificació de les obres 

Projecte Bàsic per a la implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanent al  
Passeig Torras i Bages - Via Favència, Dte. de Sant Andreu, Barcelona (C.P. 08030). 

. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir 
tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en 
aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al:
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves 
obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades
pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de
serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 
documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les 
mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a 
les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de 
complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, 
sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser 
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 

en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, 
que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han 
de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes 
als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment 
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública 
o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres
de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es
cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del
projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel
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contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de 
les mateixes. 

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves
responsabilitats.

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix,
equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball.

17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les 
previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què 
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents
tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra
i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés,

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius

necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la

salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als

diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a

prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de
Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de 
la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, 
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb 
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els
Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització
que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
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11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs,
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del
seu Estudi de Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint

força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla
de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en
condicions de Seguretat i Salut.

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu
cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les
característiques i complexitat de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts

en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el
Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament
amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,

en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les

obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a
ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per
part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de
prestar servei a l’obra.

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert
entre ells els medis necessaris de coordinació.

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments
i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de
la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal
vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal,
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials,
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar
les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel
càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència
de qualsevol altre requisit formal.

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats
que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes
o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat,
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que
consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
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43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis
treballadors Autònoms.

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra
en concret.

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica
Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a
les tasques a desenvolupar.

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC
''MIE-AEM-4''.

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de

seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a
disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament
de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
59. El deure d'indicar els perills potencials.
60. Té responsabilitat dels actes personals.
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en

especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys

o tercers aliens a l'obra.
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en

fases de Projecte i/o d’Obra.
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats

durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en

qüestió.
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,

d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o 
del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement 
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol 
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit 
en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i 
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del 
R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts 
que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, 

cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament 

simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, 

buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts 

d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i registres 

provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de 

caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
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- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar 
permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 
paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació 
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les 
parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, 
amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent 
o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser 
presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a 
la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

4.1. Textos generals 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 1952 
(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero 
de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 
de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 
1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, 
“Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 
24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, 
“R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 
5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 
2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 
de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente 
a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 (BOE 29 
de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del 
asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre 
de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
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 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre 
de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio 
de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 
23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 
de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 
2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el 
registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 
mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 
Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de 
octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 
2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en 
el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 
de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt 
greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad 
y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 
154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre 
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de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias 
CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 
químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con 
relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 
respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 
respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 
del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo 
establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 

se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la 
Administración General del Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y 
se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 
2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica 
de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión 
Europea.” 

4.2. Condicions ambientals 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en 
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden 
de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real 
Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real 
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 
2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per 
“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 
2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 
de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 
2007)”. 

4.3. Incendis 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
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abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el 
que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 
1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de 
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras 
(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. 
Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat 
per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de 
diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 
20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero 
de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se 
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la 
que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se 
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE 
de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
(BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 
1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los 
riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, 
de 8 de noviembre.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 
(BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE 
de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. 
Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de 
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
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autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 
(BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de 
las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6. Equips de protecció individual 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 
20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio 
de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución 
de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 
143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión 
(refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8. Diversos 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, 
relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 
11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 
29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y 
sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de 
marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 
(BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE 
de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 
(BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y 
publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de 
noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de 
explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de 
los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal 
quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la 
correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, 
de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o 
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
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Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir 
els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives 
de Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 
causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en 
el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així 
com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al

Control Administratiu de la Prevenció.
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 
almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament 
staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut 
del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que 
no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els 
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament 
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic 
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anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador 
de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites 
cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a 
mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 
millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, 
circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 

permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per 
a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, 

en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i 
qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, 
estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 
la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 
en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat 
per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP 

C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 
de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial 
(B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. 
L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, 
d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. 
de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 
utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per 
la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor 
el 5/12/98. 

 Normativa d’aplicació restringida

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la 
qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 

8. Signatures
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EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
CASC (Protectors per al cap) 
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SEGURETAT I SALUT
Implantació de dues pistes de bàsquet, coberta i edifici de vestuaris no permanent 
Passeig Torras i Bages - Via Favència ,Dte de Sant Andreu, Barcelona

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítulo 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

4,65 8,000 37,20

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,84 4,000 23,36

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

5,69 4,000 22,76

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,22 8,000 1,76

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

18,48 2,000 36,96

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
140 (P - 6)

1,27 8,000 10,16

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

5,90 8,000 47,20

8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 8)

20,69 2,000 41,38

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

22,43 8,000 179,44

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 13,78 8,000 110,24
11 H147N000 u Faixa  de protecció dorslumbar (P - 13) 18,21 2,000 36,42
12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
17,68 4,000 70,72

13 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 15)

4,31 4,000 17,24

14 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 18) 20,10 4,000 80,40
15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del

formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 9)

11,11 4,000 44,44

16 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE. (P -
11)

111,40 2,000 222,80

TOTAL Capítulo 01.01 982,48

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítulo 02 BASTIDES

1 HX11GC00 u Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de
treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una

405,42 1,000 405,42

EUR
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càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i
una càrrega puntual d'1,5 kN.  (P - 0)

2 HX11GC01 u Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2
mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN.  (P - 0)

94,78 2,000 189,56

TOTAL Capítulo 01.02 594,98

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítulo 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post
de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

6,99 74,000 517,26

2 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 17)

10,70 24,000 256,80

TOTAL Capítulo 01.03 774,06

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítulo 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

2,90 200,000 580,00

2 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

85,84 1,000 85,84

3 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

294,27 1,000 294,27

4 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

1,52 50,000 76,00

5 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

5,39 10,000 53,90

6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 32)

51,32 1,000 51,32

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

43,27 2,000 86,54

8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

31,72 2,000 63,44

9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

30,92 2,000 61,84

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

11,77 2,000 23,54

EUR
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rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

11 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 22) 11,58 2,000 23,16
12 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

21,25 1,000 21,25

TOTAL Capítulo 01.04 1.421,10

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítulo 05 EQUIPAMENTS

1 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 30)

138,17 2,000 276,34

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)

134,51 2,000 269,02

TOTAL Capítulo 01.05 545,36

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 982,48
Capítulo 01.02  BASTIDES 594,98
Capítulo 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 774,06
Capítulo 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL 1.421,10
Capítulo 01.05  EQUIPAMENTS 545,36
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 4.317,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.317,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 4.317,98

4.317,98

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 4.317,98

6 % Benefici Industrial SOBRE 4.317,98.............................................................................. 259,08

13 % Despeses Generals SOBRE 4.317,98........................................................................ 561,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.138,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

cinc mil  cent trenta-vuit euros amb quaranta cèntims



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROJECTE BÀSIC 
 

IMPLANTACIÓ DE DUES PISTES DE BÀSQUET, COBERTA I EDIFICI DE VESTUARIS NO 
PERMANENTS AL PASSEIG DE TORRES I BAGES 170-172 
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