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MG   DADES GENERALS 

 
MG 1.  IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE                                                         .    
 

Títol del Projecte: Edifici polifuncional 
Tipus d’intervenció: Obra de nova construcció 
Emplaçament: Carrer Onze de Setembre  
Població: 
Municipi: 
Comarca: 

25680  Vallfogona de Balaguer 
Vallfogona de Balaguer 
La Noguera 

 
 
MG 2.  AGENTS DE LA MEMÒRIA TÈCNICA                                                                  .             
 

Promotor: AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER 
CIF: P-2530100-C 
Adreça: c/ Major 10, Vallfogona de Balaguer 25680 
 

Arquitecte: Nom: J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ  núm. col·legiat: 17397-5 
NIF: 78065646N 
Adreça: Passeig de l’Estació, 43, 1er, 1a, Balaguer 25600 
Tel. Fax: 973445998         emai:  santi@arquitectuatrass.cat 

 
 
 
MG 3.  DADES DEL SOLAR I DE LA ZONA D’ACTUACIÓ                                       . 

Dades Cadastrals       
Es tracta d’un solar municipal que consta de tres finques cadastrals: 
Referència Cadastral  9349301CG1294N0001QY       Sup. de la parcel·la 1.316m2 
Referència Cadastral  9349302CG1294N0001PY Sup. de la parcel·la    198m2 
Referència Cadastral  9349303CG1294N0001LY Sup. de la parcel·la    397m2 
     Superfície total de les tres parcel·les...1.911m2 
Dades Actuals i descripció de la parcel·la        
Es tracta d’unes parcel·les que donen façana a la plaça Sant miquel i al carrer Onze de 
setembre. Es poden considerar planes i estan situades a la cota de nivell de la plaça Sant 
Miquel i tenen un desnivell respecte al carrer Onze de Setembre de 0,86m. 
Les edificacions a substituir per tal de reubicar la nova construcció son les corresponents 
a les parcel·les 9349302 i 9349303, i que actualment només tenen accés pel carrer onze 
de setembre. 
Aquestes parcel·les estan calia situada en SU Sòl Urbà, qualificat com a Sistema 
d’Equipaments CLAU E, del text refós de maig de 2005 de les Normes Subsidiaris de 
Planejament Urbanístic de Vallfogona de Balaguer.  
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MD   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1.  INFORMACIÓ PRÈVIA                                                                                                . 

MD 1.1 Objecte del projecte        
L’objecte de la present projecte, és la descripció de les obres que es pretenen realitzar, 
amb la definició de materials i sistemes constructius a utilitzar per a la nova construcció 
d’un edifici polifuncional, destinat a diferents activitats acadèmiques, culturals, 
d’informació, turístiques, i menjador escolar, entre altres.  
El que s’ha volgut prioritzar en aquest projecte, es la utilització de materials naturals 
(fusta) tant en l’estructura com en l’envolvent de l’edifici. 
Estarà situat en un solar al costat de les escoles actuals, i que tindrà accés pel pati de 
l’escola o des del carrer Onze de Setembre, ocupant un espai en el que actualment hi ha 
dos coberts amb desús, de propietat municipal, i que seran enderrocats seguint el 
projecte d’enderroc de l’apartat VII de projectes parcials.  

MD 1.2 Antecedents, necessitats i condicionants de partida      
Antecedents.- 
El municipi ubicat a la comarca de la Noguera, amb una població de 1.884 habitants, te 
L’Escola Pública Salvador Espriu, situada a la plaça Sant Miquel núm. 4. 
El solar municipal on hi ha l’escola te una superfície de 1.911m2, en el que hi ha un edifici 
principal que alberga el cos principal de l’escola i data de l’any 1970, i consta de planta 
baixa i una planta amb una superfície per planta de 349m2, un annex de planta baixa amb 
uns barracons, que alberga una ampliació provisional de l’escola,  amb una superfície de 
117m2, una pista esportiva i patis de jocs i dos magatzems municipals, que tenen accés 
pel carrer Onze de Setembre, amb una superfície en planta de 49,40m2 i 103,40m2 
respectivament, construïts l’any 1930 i que actualment no contenen cap dependència ni 
activitat, tan sols son magatzems municipals.   

Necessitats.- 
Aprofitant la presència d’un espai ocupat pels dos magatzems municipals situats en el 
mateix solar, i que actualment tenen un ús mínim i prescindible, es proposa la possibilitat 
de substituir-los per una nova edificació que doni solució a les diferents activitats 
plantejades en el nou edifici polifuncional, amb una construcció de planta baixa, que 
ocuparà 212,68m2. 
Actualment hi ha una sèrie d’activitats, lligades amb l’àmbit escolars, que no tenen un 
espai adient, per poder desenvolupar-se, amb condicions d’accessibilitat i funcionalitat 
correctes, com poden ser una aula prou gran per activitats lligades amb l’ensenyança i 
educació, o un espai adient i accessible com a menjador escolar. Entre aquestes 
activitats podem destacar les següents:   
Activitats acadèmiques, com poden ser l’aula universitària per a gent gran.  
Activitats culturals 
Informació turística 
Menjador escolar 
Al tractar-se d’una escola d’un municipi situat en un ambient rural, te bastants alumnes de 
disseminats i zona rural, cosa per la qual no es pot prescindir del servei de menjador que 
ofereix actualment l’escola municipal. Per tant es planteja la necessitat de fer-ne uns de 
nous. 
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Condicionants de partida.- 
Com a punt de partida es plantegen una sèrie de premisses que han de condicionar el 
nou projecte:  
- Ocupar bàsicament l’espai actual dels magatzems, per tal de no perdre superfícies per a 
les activitats recreatives i esportives de l’escola.  
- Que a la vegada puguin esser utilitzats per altres activitats municipals fora dels horaris 
escolars, ja que el nou edifici podria tenir un doble accés.  
- Que permeti l’accés rodat de petits vehicles o maquinaria al recinte escolar, per la 
manteniment i millores dels espais lliures de l’escola. 
- Que l’accés del serveis de càtering es pugin realitzar directament a traves del carrer 
Onze de Setembre, sense passar per les pròpies instal·lacions escolars. 
- Que sigui un edifici realitzat amb criteris de CONSTRUCCIÓ SOSTENIBEL i un ús 
EFICEINT DE L’ENERGIA, tenint en compte especial respecte i compromís amb el medi 
ambient, amb un ús eficient de l’energia i de l’aigua, dels recursos i materials no 
perjudicials amb el medi ambient  

MD 1.3  Compliment de la Normativa 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós 2005 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de Balaguer . 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006)  i les seves 
actualitzacions. 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic 
i municipal que li sigui d’aplicació. 
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MD 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE                                                                                  . 

MD 2.1 Condicionants de l’entorn físic, finalitat de l’obra, impacte ambiental        
Condicionants d l’entorn físic  
Es tracta d’un solar en sol urbà consolidat, en el nucli urbà de Vallfogona de Balaguer, 
comarca de La Noguera, a una altitud topogràfica sobre el nivell del mar de 235m.  
Es tracta d’un solar de propietat municipal, d’equipament escolar, en el que actualment hi 
ha l’edifici  principal de l’escola pública, una construcció provisional prefabricada de 
suport, unes pistes esportives, i dos magatzems que actualment estan desvinculats de 
l’activitat escolar i que no tenen cap us principal o prescindible per l’ajuntament.  
Es un solar pla situat al nivell de la cota de la Plaça Sant Miquel, amb accés directe a 
l’escola. Els patis interiors del solar estan al mateix nivell, però els magatzems, motiu 
d’aquest projecte, estan situats alineats al C. Onze de Setembre i amb accés directe a 
una cota inferior de -0,86m respecte del pati interior.   
En la parcel·la no es constaten a cop d’ull possibles servituds, ni tampoc se’n coneixen 
sobre la parcel·la, ni a favor de tercers ni de línies elèctriques aèries o soterrades. El 
carrer principal de cara a la nova construcció serà el C. Onze de Setembre.  Els carrers 
son d’accés rodat per a veïns, d’amplada constant,  amb un nivell de trànsit baix i baix 
nivell sonor. Els espais exteriors de la parcel·la són espais públics i la seva ordenació i 
urbanització no formen part d’aquest projecte 

Finalitat de l’obra  
La proposta d’aquest projecte, es dotar al municipi d’un espai polifuncional, per poder 
acollir una sèrie d’activitats lligades amb l’ús acadèmic, cultural, d’informació i turisme, i 
menjador escolar, entre altres, amb unes condicions adequades de funcionalitat, 
accessibilitat, seguretat i confort, d’acord amb les normatives vigents de construcció i 
utilització.    
El nou edifici que ubicarà les noves activitats, serà un construcció de planta baixa, situat 
a la cota de nivell dels patis del col·legi, però amb un doble accés, un a nivell de la resta 
d’instal·lacions escolars i comunicat directament amb les mateixes, i un segon a nivell del 
carrer Onze de Setembre, per tal que aquest edifici pugui acollir altres activitats fora de 
l’horari escolar,  i així donar solució a altres necessitats socials, aconseguint que sigui un 
edifici mes sostenible al poder-se ampliar el seu ús a una diversitat  d’activitats 
culturals i socials a mes de l’escolar.   
Impacte ambiental  
Es tracta de substituir els magatzems actuals per una nova construcció situada en el 
mateix emplaçament i ocupant pràcticament la mateixa superfície i volum, però que a 
mes de estar alineat al C. Onze de Setembre, tinguin un doble accés, un pel propi carrer i 
un altre des de l’interior del pati escolar, per tal de poder donar resposta a les diferents 
activitats esmentades.  
Les edificacions actuals, situades en l’emplaçament proposat (els dos magatzems 
existents), degut a que son unes construccions obsoletes i que no poden donar resposta 
a les necessites municipals, amb els requisits i condicions indicats, serà necessària la 
seva desconstrucció, intentant reciclar, recuperar i reutilitzar el màxim del seus 
materials. 
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MD 2.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística 

Dades Urbanístiques        
Planejament vigent:  Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic  

(text refós maig 2005) 
Classificació del sòl: Sol urbà 
Qualificació del sòl: Sistema d’Equipaments. CLAU E 
Usos admesos:  Educatiu, Social, Cultural 

Condicions de l’Ordenació i l’Arquitectura        
Espai destinat a equipament, ordenat adequadament als usos i a llur relació amb el 
conjunt urbà 
L’edificació s’ajustarà en el bàsic, a les determinacions de les Zones o Sistemes amb el 
qual es relaciona.  

CLAU 1 Segons alineació de vial 
             PLANEJAMENT           PROJECTE                
Parcel·la mínima         Superfície 100m2,           Superfície 1.911m2 > 100m2, 

Tipus d’ordenació                    Segons Alineació de Vial        Segons Alineació de 
Vial   

Tipologia edificatoria               Ordenació específica          Aïllada 
Ocupació del sòl         100%            Parcial 
Alçada reguladora màxima      10,00m (PB+2PP)          4,20m (PB) 
 

MD 2.3  Descripció de l’edifici 

2.3.1.  Tipus d’intervenció 
Aquest serà un edifici construït amb criteris de sostenibilitat i eficiència, amb les 
condicions d’ús, accessibilitat, seguretat, habitabilitat i estalvi energètic, adequades. 
L’aplicació dels criteris de sostenibilitat, comporten una conservació dels de recursos 
naturals, maximitzant la utilització de materials naturals, reducció del consum d’aigua, i 
reducció del consum d’energia, a base d’un disseny i utilització de sistemes adequats.  
Els materials utilitzats en la nova construcció seran els més naturals possibles, com  el 
maó ceràmic, i la fusta en els tancaments i l’estructura, les fibres vegetals les fibres 
naturals i la fusta en els tancament i aïllaments, els morters amb calç, les pintures al 
silicat en revestiments. Juntament amb la utilització d’aquets materials, és farà un ús 
eficient de l’energia i la seva conservació, amb la utilització de bons aïllaments, 
aprofitament i protecció de la radiació solar amb un bon disseny de les obertures i vols, la 
utilització de la llum natural per disminuir l’ús de l’electricitat, utilització de sensors de llum 
i aigua per a reduir consums, utilització de sistemes de climatització considerats 
renovables.   

2.3.2.  Criteris funcionals d’ús i programa  
El programa funcional o de necessitats definit per l’ajuntament, és el d’un espai 
polifuncional per activitats soci culturals, tal com activitats acadèmiques, culturals, 
d’informació turística, menjador escolar, entre altres, amb les condicions d’ús, 
accessibilitat, seguretat, habitabilitat i estalvi energètic, adequats. Aquest espai donarà 
servei a diferents activitats socials (no escolars), fora de l’horari escolar per a això té un 
accés independent del de l’escola.  
L’edifici constarà d’una zona d’accés doble, un situat al carrer Onze de Setembre i l’altre 
al pati escolar interior, una sal principal d’usos múltiples, una zona de serveis i 
equipaments, un traster magatzem, i serveis higiènics separats per a dones i homes amb 
un bany adaptat.  
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2.33.  Criteris compositius i formals 
L’edifici serà d’un sol cos de planta baixa, de forma rectangular, alineat a vial i aïllat de 
les altres edificacions. Situat a una cota de 0,90 respecte al C. Onze de Setembre, 
disposarà d’una rampa lateral d’accés al pati interior, apta per a petits vehicles per al 
manteniment del pati interior així com per l’accés al servei de càtering dl menjador 
escolar, en el seu cas. 

L’envolvent serà una façana ventilada, amb obertures amb fusteria de PVC i persianes, i 
coberta a dus aigües amb coberta ventilada acabada amb teula ceràmica. 

En quant a la secció, al estar l’edifici elevat del vial uns 90cm, i recolzat al nivell del pati 
superior, permetrà tenir un cambra sanitària que l’aïllarà del terreny. Al ser una secció a 
dues aigües asimètrica, ens dona el pla de coberta orientat a sud, mes gran que l’orienta’t 
a nord, fet que pot permetre en el seu cas la col·locació de plaques fotovoltaiques per 
l’autoconsum. Ames al ser una coberta amb pendents desiguals o querada, permet una 
il·luminació a cara nord i ventilació adequada, provocant l’efecte xemeneia a l’estiu.  

La ventilació de la planta es creuada, ja que tenim tres façanes amb obertures 
confrontades, i garanteixen a la sala l’assolejament directe entre les 10 i les 12 hores 
solars en els solstici d’hivern  
 

2.3.4.  Criteris funcionals d’accessibilitat 
Es tracta d’un edifici de planta baixa amb una distribució amb espais accessibles, i amb 
un accés des de la via pública, a traves d’unes escales o d’una rampa adaptada segons 
D. 135/1995, tot i que no accessible segons el DB SUA. Tenint en compte aquesta 
circumstancia, disposarem d’un itinerari accessible a peu pla des de la plaça Sant Miquel 
a traves de l’escola i el seu pati.  

En quant al disseny i dimensions tant de l’accés com de les seves dependències,  s’han 
tingut en compte tant les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya D. 135/1995,  com el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 

 

2.3.5.  Criteris constructius de seguretat i salubritat 
Seguretat  
Tenint en compte les dimensions i característiques del solar, la normativa actual i del 
programa funcional o de necessitats definit per l’ajuntament, es planteja la construcció 
d’un edifici d’un sol cos d’una planta, amb un sistema d’estructura pesada, a base de 
pòrtics de fusta laminada, amb coberta a dos aigües, buscant la bona orientació solar i de 
composició de l’edifici, per tal d’encabir el programa previst de la forma mes senzilla 
possible, amb una distribució i estructura simple i el màxim aprofitament de l’espai. 

Tancament de l’edifici amb un sistema d’estructura lleugera autoportant, d’entramat 
lleuger de fusta, amb nucli d’aïllament, un extradossat per la cara interior per al pas de les 
instal·lacions, protecció exterior amb un film transpirable al vapor d’aigua impermeable a 
la infiltració d’aire i aigua, formació d’una cambra d’aire ventilada amb l’envolvent de la 
façana de ceràmica.   

En relació a la seguretat contra el foc, l’estructura ha d’obtenir un grau d’estabilitat al foc 
o resistència al foc R90, i la coberta considerada lleugera R30 

Salubritat 
Tenint en compte les característiques del solar i el tipus d’edifici ha realitzar, s’adopten 
els següents criteris per a la construcció de l’obra: 

Formació d’un sostre sanitari al nivell del pati escolar, per tal de protegir l’edifici de les 
humitats. Fer un sistema separatiu per aigües pluvials i residuals. Muntatge de 
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l’instal·lació d’aigua freda i calenta dels serveis higiènics i de la cuina, amb airejadors i 
sensors d’us. Tenir ventilació creuada i disposar de sistemes de renovació d’aire.  

 
2.3.6.  Criteris de sostenibilitat i eficiència energètica 
S’ha considerat prioritari en l’enderroc de l’edificació existent en el solar i la nova 
construcció de l’edifici Polifuncional, l’aplicació de criteris de Sostenibilitat i Eficiència 
Energètica, amb la utilització tant de sistemes passius com de sistemes actius.  

Per tal de tenir un ús eficient de l’energia i de la seva conservació, es tindran en compte 
els següent criteris Sostenibles i Eficients:  

Sostenible per a poder aconseguir unes demandes de fred i calor molt baixes: 
- El reciclatge i reutilització al màxim dels materials de l’enderroc i la excavació de terres.  
- Introducció de sistemes passius en la construcció de tot l’envolvent, amb molt aïllament 
tèrmic. 
- Eliminació dels ponts tèrmics. Control de les trobades dels diferents paraments i canvi 
de composició dels elements constructius. 
- Construcció d’una façana ventilada, amb efecte xemeneia, aconseguint la protecció de 
l’edifici contra la humitat i la radiació solar directa a l’estiu. 
- Construcció d’una coberta ventilada, amb la formació d’una cambra d’aire ventilada sota 
les teules, produint un efecte xemeneia al igual que en les façanes i que afavoreix l’estalvi 
energètic 
- Estudi de les orientacions solars amb disposició d’obertures adequades per a obtenir 
una bona captació al hivern i control solar amb persianes i ràfecs adequats per a tenir 
una bona protecció a l’estiu. 
- Ventilació natural i creuada. 
- Control de les infiltracions en els tancaments exteriors. 
- Aprofitament de la inèrcia tèrmica del paviment, construït amb un sistema de capa 
gruixuda (solera de 6cm + terratzo i morter 6cm). 

Eficients en la ’utilització de recursos energètics i consum d’aigua, tant en els materials 
utilitzats en la pròpia construcció com en l’ús diari de l’edificació: 
- Utilització d’uns sistemes constructius de baix cost energètic amb utilització de la fusta 
on sigui possible, aïllament naturals i productes reciclables. 
-  Sistemes de construcció amb sec i prefabricat per tal de reduir el consum d’aigua i els 
terminis d’execució d’obra “in situ”.  
- Aconseguir standard d’aïllament superiors als demanats per normativa CTE, així com 
reduir les emissions de CO2 en tot el procés constructiu. 
- Utilització de la llum natural per disminuir l’ús de l’electricitat, utilització de sensors i 
temporitzadors de llum, per a reduir consums.  
- Utilització d’airejadors i temporitzadors per disminuir el consum d’aigua.   
- Utilització de sistemes de climatització considerats renovables.   
- Col·locació de plaques solars per a la producció d’ACS.  
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MD 3.  PRESTACIONS DE L’EDIFICI:  
requisits en funció de les característiques de l’edifici                                          . 
Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de 
característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que 
determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE). 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les 
prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es 
caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el 
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
 En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de 
l’àmbit d’aplicació general del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran 
les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. Quan 
s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. 
En el cas de que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici 
(indicats amb un Si o un NO), que depenen de les seves característiques i ubicació, i que 
s’agrupen de la següent manera:   
 

MD 3.1  Requisits bàsics de funcionalitat 

Requisits bàsics LOE  
art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

 

Funcionalitat   Projecte 
(1) 

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització 
adequada de les funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012 
Habitabilitat 

Normativa usos 

 

 

SI 

Accessibilitat - Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 
persones amb discapacitat. 

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per 
l’edifici segons la normativa específica. 

DB SUA  
(seccions 1 i 9) 

 
D.135/95 
d’accessibilitat 

SI 

 

 

SI 

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el 
que preveu la normativa específica. 

RD Llei 1/98, 
RD 401/2003, 
altres 

SI 

 

MD 3.2  Requisits bàsics de seguretat 
Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics 

 

Seguretat  Projecte (1)

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

SE 2 Aptitud de servei 

  

  

- La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es 
generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la 
resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències 
previsibles durant les fases de construcció i usos previstos 
dels edificis, i que una incidència extraordinària no produeixi 
conseqüències desproporcionades respecte a la causa 
original i es faciliti el manteniment previst. 

SE Seguretat 
Estructural 

  - L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, 
de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles   

DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

EHE, EF, 
NCSE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

       

SI Seguretat en SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2) SI 
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SI1 Propagació interior -  Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de 
l’edifici. 

DB SI 1 SI 

SI 2 Propagació exterior - Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, 
tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2 SI 

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè 
els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur 
dins del mateix en condicions de seguretat. 

DB SI 3 SI 

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per 
fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així 
com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

DB SI 4 SI 

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 
d’incendis. 

DB SI 5 SI 

cas d’Incendi  

SI 6 Resistència al foc de 
l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 
durant el temps necessari perquè es puguin complir les 
anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6 SI 

 

Seguretat   Projecte(1) 

SUA  Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE) DB SUA SI 

SUA 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a 
lo qual els terres seran adequats per a afavorir que les 
persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. 
També es limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de 
nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels vidres 
exteriors en condicions de seguretat. 

DB    SUA 
1      

SI 

SUA 2 Impacte o 
enganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o 
enganxades amb els elements fixes o practicables de l’edifici. 

DB    SUA 
2      

SI 

SUA 3 Immobilització en 
recintes tancats 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar 
accidentalment immobilitzats a recintes. 

DB    SUA 
3      

SI 

SUA 4 Il·luminació 
inadequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència 
d’una il·luminació inadequada en zones de circulació dels 
edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas 
d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal. 

DB    SUA 
4      

SI 

SUA 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació 
facilitant la circulació de les persones i la sectorització amb 
elements de protecció i contenció en previsió del risc 
d’aixafament. 

DB    SUA 
5      

NO 

SUA 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 
ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant 
elements que restringeixin l’accés. 

DB    SUA 
6      

NO 

SUA 7 Vehicles en 
moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent-se 
als tipus de paviments i senyalització i la protecció de les 
zones de circulació rodades i les de les persones. 

DB    SUA 
7      

NO 

SUA 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció 
del llamp mitjançant instal·lacions adequades de protecció 
contra el llamp. 

DB    SUA 
8      

SI 

SUA  Seguretat 
d’Utilització i 
Accessibilitat 

SUA 9 Accessibilitat - Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, 
independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat. 

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació 
reduïdes l’accés i circulació per l’edifici segons la normativa 
específica. 

DB    SUA 
9      

SI 

 

MD 3.3  Requisits bàsics d’habitabilitat 
Requisits bàsics 
LOE art. 3 

 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics 

Habitabilitat    Projecte (1)

HS Higiene, salut i HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS  SI 
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HS 1 Protecció enfront la 
humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o 
humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions 
atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o de 
condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense producció 
de danys. 

DB HS 1 SI 

HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus 
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de 
recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en 
origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels 
mateixos i la seva posterior gestió. 

DB HS 2 SI 

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es 
puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels 
edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior 
i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels 
contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de 
l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels 
productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es 
produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb 
independència del tipus de combustible i de l’aparell que 
s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre 
instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3 SI 

HS 4 Subministrament 
d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a 
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de 
forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al 
consum i impedint els possibles retorns que puguin 
contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes 
d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes 
característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

DB HS 4 SI 

protecció  del 
medi ambient 

HS 5 Evacuació 
d’aigües 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les 
aigües residuals generades en ells de forma independent o 
conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les 
escorrenties. 

DB HS 5 SI 

 
 

Habitabilitat   Projecte (1)

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE SI 

HE 0 Limitació del 
consum energètic 

-    L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’energia necessària 
per a la seva utilització reduint a límits sostenibles el seu 
consum i així mateix aconseguirà que una part del consum 
procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència 
de les característiques del seu projecte, construcció, ús i 
manteniment. (3) 

DB HE 0 SI 

HE 1 Limitació de la 
demanda 
energètica 

-  L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti adequadament 
la demanda energètica necessària per aconseguir el 
benestar tèrmic en funció de el clima de la localitat, de l’ús 
de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com per les seves 
característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i 
exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició 
d’humitats de condensació superficials i intersticials que 
puguin perjudicar les seves característiques i tracten 
adequadament els ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o 
guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos. 

DB HE 1 SI 

HE Estalvi 
d’Energia 

HE 2 Rendiment de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades 
destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus 
ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus 
equips.  

- Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i 
la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici. 

DB HE 2 SI 
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HE 3 Eficiència 
energètica     de les 
instal·lacions 
d’il·luminació 

- L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a 
les necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar 
l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema 
de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en 
les zones que reuneixin unes determinades condicions. 

DB HE 3 SI 

HE 4 Contribució solar 
mínima d’ACS 

- Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades 
de la demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, 
segons CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en 
l’edifici de sistemes de captació, emmagatzematge i 
utilització d’energia solar de baixa temperatura adequada a la 
radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda 
d’aigua calenta de l’edifici. 

- Els valors derivats d’aquesta exigència tenen consideració de 
mínims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts 
per les administracions competents i que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la 
seva localització i àmbit territorial. 

DB HE 4 SI 

HE 5 Contribució solar 
fotovoltaica mínima 
d’energia elèctrica 

- Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 
incorporarà sistemes de captació i transformació d’energia 
solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics per a 
ús propi o subministrament en xarxa.  

- Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la 
consideració de mínims, sense perjudici de valors més 
estrictes que puguin ser establerts per les administracions 
competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a 
les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 5 NO 

     

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) SI HR Protecció 
enfront del 
soroll  - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements 

constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques 
acústiques adequades per:  - reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes 

   - reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de 
l’edifici, i  

  - per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

DB HR 

 
 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de 

Seguretat en cas  d’incendis d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004). 
(3) S’ha recollit com a exigència del DB HE 0  la del DB HE, ja que el DB HE 0 és el transversal al compliment de les altres 

seccions del DB. 
 

MD 3.4  Altres prestacions 

Ecoeficiència 
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes 
constructius i els residus. 
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria 
Constructiva corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, 
etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els Amidaments. També 
s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció 
que es generaran durant l’obra. 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar 
els 10 punts mínims establerts pel Decret. 

Limitacions d’ús 
L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicació 
d’alguna de les seves dependències amb ús diferent al projectat requerirà d’un 
projecte d reforma i canvi d’ús, objecte de nova llicència. Els canvis d’usos seran 
possibles sempre que no alterin ni sobrepassin les prestacions inicials en relació a 
estructura, instal·lacions, etc... 
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MD 4.  RELACIÓ DE SUPERFÍCIES                                                                                 . 

El solar te una superfície de 1.911m2.  

L’edifici només consta de planta baixa: Accés i distribució, sala d’usos múltiples, sala de 
serveis i equipaments, traster magatzem, serveis higiènics dones homes i adaptat. 

 
MD 4.1   Superfícies útils 
Les superfícies útils del programa descrit són: 

Accés i distribuïdor.....................   29,40m2 
Sala d’usos múltiples................... 111,75m2 
Sala de serveis i equipaments...   17,50m2 

Traster magatzem......................    10,60m2 
Serveis higiènics.......................   16,75m2 
Sup. útil total planta.................. 186,00m2          

 
 

MD 4.2   Superfícies construïdes 
 La superfície construïda del edifici polifuncional es de 212,68m2 

 
 
MD 5.  PRESSUPOST APROXIMAT                                                                                . 

Aquest pressupost engloba la totalitat de les obres proposades inclòs l’enderroc de les 
construccions existents.   

Edifici Polifuncional, al carrer Onze de Setembre s/n, de Vallfogona de Balaguer.  
 
El pressupost d’execució material de l’actuació és de  “CENT SEIXANTA-DOS MIL 
NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS. (//162.091,77 €//). 
 
El pressupost per al coneixement de l’Administració és de : 
 
Pressupost d’execució Material....................................................... 162.091,77 € 
13% de Despeses Generals ...........................................................   21.071,93 € 
6% de Benefici Industrial.................................................................     9.725,51 € 
Suma............................................................................................... 192.889,21 € 
 
21% IVA............................................................................................   40.506,73 € 
Pressupost de Execució per Contracta.......................................... 233.395,94 € 
 
Puja el Pressupost d’Execució per contracta a la quantitat de “DOS-CENTS TRENTA-
TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS”. (//233.395,94 €//). 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      

 

 

 

Aquest pressupost engloba la totalitat de les obres proposades, que es realitzaran en 
dues fases, una corresponent a les obres de construcció i l’altra a les instal·lacions:  
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1A FASE 
1a fase que contindrà l’enderroc de les edificacions actuals existents, estructura 
evolvent i acabats del nou edifici,  
El pressupost d’execució material corresponent a la primera fase de l’actuació és de:  
“CENT TRENTA-SIS MIL NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.  
(//136.096,98 €//). 

El pressupost per al coneixement de l’Administració és de : 
Pressupost d’execució Material....................................................... 136.096,98 € 
13% de Despeses Generals ...........................................................   17.692,61 € 
6% de Benefici Industrial.................................................................     8.165,82 € 
Suma............................................................................................... 161.955,41 € 

21% IVA............................................................................................   34.010,64 € 
Pressupost de Execució per Contracta.......................................... 195.966,05 € 
Puja el Pressupost d’Execució per contracta de la primera fase ascendeix a la quantitat: 
“CENT NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS”.  (//195.966,05 €//) 
 

2A FASE 
2a fase que constarà de instal·lacions de climatització, elèctriques, d’enllumenat, 
lampisteria , aparells sanitaris i protecció contra incendis.  
El pressupost d’execució material corresponent a la segona fase de l’actuació és de:  
“VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS. (//25.994,79 €//). 

El pressupost per al coneixement de l’Administració és de : 
 
Pressupost d’execució Material.......................................................   25.994,79 € 
13% de Despeses Generals ...........................................................     3.379,32 € 
6% de Benefici Industrial.................................................................     1.559,69 € 
Suma...............................................................................................   30.933,80 € 
 
21% IVA............................................................................................     6.496,10 € 
Pressupost de Execució per Contracta..........................................   37.429,90 € 
Puja el Pressupost d’Execució per contracta de la segona fase ascendeix a la quantitat: 
“TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS” 
(//37.429,90 €//) 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      
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RESUM DE PRESSUPOST PER FASES I CAPITOLS                                                                                  

A continuació es dona un resum dels pressupostos per fases d’actuació i per capitós 
d’obra d’execució: 

1A FASE 
1a fase que contindrà l’enderroc de les edificacions actuals existents, estructura 
evolvent i acabats del nou edifici,  
Capítol   1 Enderrocs        10.902,44  
Capítol   2 Moviment de terres i gestió de residus      1.134,35  
Capítol   3 Fonaments          7.921,87  
Capítol   4 Estructures        21.040,96 
Capítol   5 Cobertes        32.256,27  
Capítol   6 Tancaments i divisòries      21.647,99 
Capítol   7 Impermeabilització i aïllaments       7.361,10 
Capítol   8 Revestiments          5.232,58 
Capítol   9 Paviments          7.132,23 
Capítol 10 Tancaments i divisòries practicables    14.788,30 
Capítol 11 Proteccions i senyalitzacions        1.048,98 
Capítol 12 Envidriaments          1.532,72 
Capítol 13 Instal·lacions d’evacuació          2.445,98 
Capítol 14 Seguretat i salut obra civil i Control de Qualitat     1.660,21 
Pressupost d’execució Material     136.096,98 
13% de despeses generals       17.692,61 
6%   de benefici industrial          8.165,82 

Suma        161.955,41 
21% IVA          34.010,64 
Pressupost d’execució per Contracta    195.966,05 
  
2A FASE 
2a fase que constarà de instal·lacions de climatització, elèctriques, d’enllumenat, 
lampisteria , aparells sanitaris i protecció contra incendis.  
Capítol   1 Instal·lacions de climatització     14.202,65  
Capítol   2 Instal·lacions elèctriques        4.459,32  
Capítol   3 Instal·lacions d’enllumenat        2.284,48  
Capítol   4 Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris     4.023,20 
Capítol   5 Instal·lacions contra incendis           609,98  
Capítol   6 Tancaments i divisòries      21.647,99 
Capítol   7 Seguretat i salut instal·lacions          415,16 
Pressupost d’execució Material       25.994,79 
13% de despeses generals         3.379,32 
6%   de benefici industrial          1.559,69 

Suma          30.933,80 
21% IVA            6.496,10 
Pressupost d’execució per Contracta      37.429,90 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      
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MC   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

Descripció de les obres a realitzar. Sistemes constructius i Materials 
La construcció sostenible i eficient, s’aconseguirà amb la utilització de sistemes 
constructius de baix cost energètic, amb d’utilització de la fusta en l’estructura (pòrtics 
de fusta laminada) i tancaments (amb entramat lleuger), sistemes de construcció amb sec 
i prefabricació en la distribució interior, reduint així els terminis d’execució, aconseguint 
una reducció de les emissions de CO2 en tot el procés constructiu i a la vegada col·locar 
estàndards d’aïllament elevats i molt superiors als normatius del CTE, aconseguint així 
unes demandes energètiques molt baixes, que es cobriran amb sistemes d’energia 
renovable (aerotèrmia, plaques solars). Tan mateix en el procés de descontrucció es 
procurarà la recuperació i el reciclatge del màxims materials possibles.  
 

MC 0.  TREBALLS PREVIS                                                                                                    . 

MC 0.1. Condicionants del projecte 
Enderroc del magatzems actuals.-  
Es farà el desmuntatge o desconstrucció dels dos magatzems actuals que ocupen l’espai 
per a la nova construcció. Es tracta d’un edificis de parets de càrrega amb maó calat i 
bloc de formigó , cavalls de fusta o formigó i coberta amb teula ceràmica. És reciclaran i 
recuperaran  el màxim de materials i les restes de l’enderroc que no siguin aprofitables o 
reciclables, es duran a l’abocador autoritzat. 
Aquest apartat serà motiu d’un projecte parcial inclòs en aquest mateix document en 
l’apartat de Projectes Parcials. 
 

MC 1.  SISTEMA DE SUSTENTACIÓ                                                                                .           
MC 1.1. Reconeixement del terreny i moviment de terres 
Informació del tipus de terreny        
Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic 
realitzat, identificat com “Expedient núm. 19.08/CTF-04/03.01,  N.O.:176356”, de 28 
d’agost de 2019, realitzat per ICEC,  es pot realitzar una fonamentació directa sobre el 
substat inferior situat entre 0,60 i 1,0m, amb una capacitat de càrrega admissible fins a 
3,0 kg/cm2.  

No es detecta nivell freàtic en cap assaig. 

Moviment de terres        
Un cop realitzat l’enderroc de l’edificació existent, es farà una neteja i rebaix del 
solar necessari per a per poder replantejar l’edificació segons les cotes i mides que 
s’estableixen en els plànols. En l’obertura dels fonaments, s’adoptaran les 
precaucions necessàries a fi d’evitar despreniments o altres incidències. 

El terreny actual, està a la cota del carrer i es totalment pla. Per a l’obertura dels 
fonaments, les dimensions seran les que figuren en el plànol de fonaments, o les que 
donés, en el seu moment la Direcció Facultativa de l’obra, segons el tipus de terreny que 
surti en l’obertura dels mateixos. 

L’obertura de fonaments també s’inclou el moviment de terres que es fa necessari 
per a la realització i connexió de la xarxa de sanejament. Les terres sobrants 
seran aprofitades en altre solars o finques i en el cas de no poder ser 
reutilitzales, es duran a l’abocador autoritzat. 
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MC 2.  SISTEMA ESTRUCTURAL                                                                                          .           

MC 2.1. Fonamentació i contenció de terres 
Veure (CN 5) Annex de Seguretat estructural.  
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis existents        
Es tracta d’una edificació aïllada, i per tant no hi ha cap interacció amb cap edifici veí.  
Caldrà buscar les connexions dels serveis urbans deixats al perímetre del solar, 
corresponent als serveis d’aigua llum i telecomunicacions.  

Descripció        
S’ha optat per una fonamentació directa com la solució més idònia, amb la 
realització de sabates arriostrades i riostres continues sota parets,  encastades al 
nivell  inferior, substrat terciari,  aproximadament entre 0,60 i 1,0m, amb una 
capacitat de càrrega admissible fins a 3,0 kg/cm2.   
Per tal de poder situar la planta baixa al nivell o cota del pati de les escoles, es 
faran uns murets perimetrals amb la formació d’un sostre sanitari. Aquets a la 
vegada faran de murets de contenció en les laterals que donen contra el pati. És 
construiran amb formigó armat, sobre els que es recolzarà el sostre sanitari. 

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.  
- L’acer d’armar serà, en barres corrugades: B500S, i en malles electrosoldades: 
B500T. 

Dimensionat 
La fatiga de treball del terreny, segons el càlcul de la càrrega total i les dimensions 
dels fonaments previstos es de 1,70kg/cm2, valor inferior capacitat de càrrega 
màxima del terreny, recomanat per l’estudi geotècnic, que es de 3,0 kg/cm2.  

Els disseny de les sabates, rases i murs, seran amb les dimensions i característiques que  
s’indicarà al plànols de fonaments, i amb l’armat corresponent.  

Condicions d’execució 
El control de resistència del formigó serà control estadístic, segons Art. 86.5.4 EHE-
08.  

Abans d’abocar la solera s’anivellarà i piconarà el fons de l’excavació. L’execució dels 
fonaments serà sobre una capa de regularització de formigó de neteja o graves => 10cm. 
en sabates i de 40cm en riostres. L’excavació acabarà immediatament abans que 
s’aboqui la solera de base. Les sabates es formigonaran a secció completa. No es 
circularà per sobre del formigó fresc. 

MC 2.2  Estructura 
Veure (CN 5) Annex de Seguretat estructural.  
Les accions o carregues de cada planta, serà els indicats en el DB SE-AE Taula 3.1. 

És tracta d’un edifici aïllat de planta baixa, situat a una cota respecte del vial de 
+0,90m, per tant l’estructura es composarà de dos zones en funció de la cota on es 
realitzarà. Així doncs hi haurà una estructura de formigó situada al nivell inferior, en 
contacte amb el terreny format per un sostre sanitari de formigó, i una estructura de 
fusta situada al nivell superior formada per una estructura portant de pòrtic de fusta 
laminada i coberta amb entramat lleuger de fusta, tot seguint els criteris de 
sostenibilitat i eficiència energètica.   
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ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
Descripció        

- Forjat sanitari, unidireccional de formigó armat de cantell total 22cm amb biguetes 
autoportants prefabricades VP18 cada 60cm, revoltó de formigó de 18cm i capa de 
compressió de 4cm. 

Materials 
- El formigó estructural interior i dels sostres serà HA-25/B/20/I.   
- L’acer d’armar serà, en barres corrugades: B500S, i en malles electrosoldades: B500T. 

Dimensionat i mètode de càlcul 
- En estructures de formigó, per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura 
s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats 
Límits, Últims, de Servei i de Durabilitat, 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.  
- Els sostres unidireccionals amb biguetes prefabricades s’ha dimensionat d’acord 
amb l’EHE-08 Cap. X “Càlculs relatius als estats Límits Últims”, i el Cap. XII 
“Elements estructurals”  Art. 59.2 “Forjats unidireccionals amb biguetes”.  
- En els plànols d’estructura es defineixen les característiques dels materials, els 
esforços ha suportar, i la definició dels diferents sistemes i elements estructurals.  

Condicions d’execució  
- Control de resistència del formigó, serà control estadístic, segons Art. 86.5.4 EHE-
08.  
- Es facilitaran tots els document necessaris per al control, indicats en el Programa i 
Pla de Control. Fitxes de característiques del forjat utilitzat amb el segell de 
l’autorització d’us dels elements prefabricats, els plànols d’obra o elements de 
càlcul complementaris realitzats pel fabricant, els certificats corresponents dels 
diferents materials emprats: formigó, acer en barres corrugades, acer estructural, 
revoltons, etc. 
- No s’executarà l’estructura fins que els plànols i complements, si n’hi ha, hagin 
estat revisats i aprovats per Director de l’obra. 
- En temps fred i per davall de 0º no es pot formigonar. En temps sec i de calor (+20 
ºC), es mantindrà humida la fàbrica de totxo, els pilars i forjats, recentment realitzats 
i en temperatures ambient superior a 40º, o vent excessiu es suspendrà el 
formigonat. 

ESTRUCTURA DE FUSTA 
Descripció        
- Estructura pesada, amb pòrtics de fusta laminada GL24h, amb pilars de secció 
36x36cm, ancorats als fonaments amb unions metàl·liques i connectors fusta-acer tipus 
perns, cavalls formats per bigues de 20x44cm, tirants de 6x16cm i monjo de 16x26cm, tot 
muntat amb unions i connectors fusta-fusta amb tirafons, i recolzament dels cavalls sobre 
pilars, amb encaix horitzontal per tal de minimitzar els esforços de component horitzontal.  
- Estructura lleugera, en el sostre de la coberta a base d’entramat lleuger, fabricat en 
taller i muntat en obra, a base de biguetes de fusta laminada Gl24h de secció 10x24cm i 
doble tauler de OSB-3 estructural de 1,8cm amb acabat vist el tauler inferior.  

Materials 
- Acer per a xapes i perfils, en  unió fusta formigó: EN 10025-2 S275 JR.  
- Fusta laminada: GL24h. 
- Taulers: OSB-3 estructural. 
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Dimensionat i mètode de càlcul 
- En el cas dels elements estructurals de fusta, han estat dimensionats segons les 
dades del tipus de fusta escollit i amb el càlcul dels estats límits últims E.L.U. i 
estats límits de servei, E.L.S. i s'ha comprovant: resistència a flexió, fletxa, 
comportament al foc, amb el procediment de càlcul utilitzat per la justificació de les 
seccions, l’Eurocodi 5 i DB  SE-M.  
- En els plànols d’estructura es defineixen les característiques dels materials, els 
esforços ha suportar, i la definició dels diferents sistemes i elements estructurals.  
- El càlcul de les seccions estructurals de fusta, amb el mètode de la secció reduïda 
segons la norma UNE ENV 1995-1-2 (Eurocodigo 5) i el CTE Codi Tècnic de 
l’Edificació, consisteix amb calcular l’estructura en situació d’incendi, amb una 
secció reduïda per l’efecte de la carbonatació, però amb una resistència de càlcul 
que es pràcticament el doble de la que s’utilitza en situació normal, i un nivell de 
tensions de l’ordre de la meitat del corresponent en situació normal. Per tant, la 
secció reduïda després del temps de requeriment d’incendi (R90 en elements 
estructurals i R30 en coberta) deurà tenir un mòdul resistent mes gran o igual que 
una quarta part del que tenia inicialment, per poder fer la comprovació a flexió.  

Condicions d’execució  
- Els pilars aniran fixats als fonaments amb 4 barres roscades per poder efectuar 
l’anivellament de la base de pilar, formada una platina amb carteles de reforç, 
segons detall, en el que es recolzarà el pilar i anirà unit amb un connectors  del 
tipus perns per a unió fusta metall. En el cap dels pilars amb acabat en forma de U, 
es recolzarà l’encavallada, amb un tall horitzontal,  per tal de minimitzar els esforços 
horitzontals i l’aparició de moments flectors. La unió amb el pilar i entre el elements 
de l’encallada, serà amb tirafons de tot rosca, del tipus fusta fusta.  
- El sistema de unió del pilar amb la fonamentació a base d’unes platines 
metàl·liques que permeten que la base del pilar estigui separada del terra i pugui 
ventilar, garanteix una classe de servei 1.   
- Tota la fusta portarà un tractament insecticida fungicida amb nivell de protecció 
NP1, aconsellable NP2. 
- En el cas de realitzar-se l’estructura per part d’una empresa externa, amb un 
sistema diferent del descrit en el projecte, aquesta aportarà plànols i detalls de 
muntatge, així com tots els certificats  tan de la fusta  i els seus tractaments, com 
del material d’unió.   

 

MC 3.  SISTEMA ENVOLVENT                                                                                           .           

MC 3.1  Elements en contacte amb el terreny: Soleres, Murs. 
Soleres 

El sostre sanitari estarà ventilat, amb un sistema de ventilació creuada, per tal 
d’evitar la formació d’humitats i aconseguir un control tèrmic de la base del local. 
Per a la millora del control tèrmic de la solera, per damunt del sostre estructural, es 
col·locarà una barrera de vapor i un aïllament tèrmic a base de 6cm de XPS, sobre 
el que es farà una solera de 6cm de formigó amb fibres i el paviment de terratzo. 
Amb aquest sistema a més d’aconseguir un bon grau d’aïllament tèrmic del la 
solera que esta en contacte amb un espai exterior o cambra del sostre sanitari, 
també s’aconsegueix un terra amb una bona inèrcia tèrmica, al aconseguir entre 
solera, morter d’agarre i terratzo un gruix d 12cm de secció massissa d’alta 
densitat.  
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MC 3.2  Elements en contacte amb l’exterior: Façanes, Cobertes. 
Façanes part cega 

El sistema emprat en els tancaments exteriors o façanes de tot l’edifici, serà una 
façana ventilada, amb la formació d’una cambra d’aire (mínima de 4cm), amb 
obertures en la part inferior i en la part superior, produint un efecte xemeneia, que 
afavoreix l’estalvi energètic. La principal funció de la cambra, es la protecció de 
l’edifici contra la humitat i la radiació solar directa. Això s’aconsegueix possibilitant 
la ventilació natural per l’efecte Venturi, deixant una cambra d’un ample mínim de 
4cm i deixat juntes de ventilació sense reomplir en la primera i l’ultima filada de la 
façana de fabrica d’obra 
La composició de la façana, formada per dos parets una de ceràmica i l’altra 
d’entramat lleuger de fusta, separades per una cambra d’aire ventilada, serà de 
l’exterior a l’interior la següent: 
-12,5cm de maó calat tipus gero HD llis (275x125x93mm) per anar vist. Estabilitzat 
amb l’entramat lleuger interior amb grapes d’acer inoxidable específiques. 

- 4,0cm de cambra d’aire ventilada (inferior i superior) amb efecte xemeneia. 
- 0,1cm Tela impermeable i transpirable, o barrera tallavents 
- 1.2cm de tauler estructural OSB-3 
- Entramat  lleuger de fusta d’avet classe resistent C24, a base de testera inferior, 
muntants, testera superior, pilarets travessers d’ampits, llindes i travesser talla focs de 
secció 120x50mm.  
- 12,0cm Aïllament, replè de l’entramat a base de Fibra de fusta o llana de roca, amb 
conductivitat tèrmica &<= 0,04 W/mk 
- 1,2cm placa de guix laminat de tipus resistent al foc (F) 
- Barrera de vapor 
- Entramat autoportant metàl·lic de 48mm, connectat al terra de l’edifici (anular electricitat 
estàtica). 
- Pas d’instal·lacions, replè d’aïllament a base de Fibra de fusta o llana de roca, amb 
conductivitat tèrmica &<= 0,04 W/mk. 
- 1.2cm de tauler estructural OSB-3, de pollancre acabat vist, o placa de guix laminat 
tipus hidròfuga (H), segons zona. 

Obertures de les façanes 
Tota la fusteria exterior serà d’alumini amb ruptura de pont tèrmic major de 12mm, de 
color, amb classificació mínima, permeabilitat a l’aire classe 4, estanquitat a l’aigua classe 
9A, i resistència a la carrega del vent classe C4,  amb doble envidrament laminar de 
seguretat, format per vidre exterior de 4+4mm units per un butiral incolor i capa d baixa 
emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra d’aire de 12mm i vidre interior 
de 5+5mmunits per dues lamines de butiral incolor. En finestres i anirà persiana 
motoritzada d’alumini de color, amb aïllament tèrmic i calaix de persiana estanc amb 
registre exterior (tipus Cajaislant). S’inclou directament els accessoris i altra ferramenta 
de muntatge i funcionament. La fusteria es realitzarà de manera que s’asseguri 
l’estanqueïtat del propi element en exteriors.  
La descripció de les diferents fusteries està indicada en els amidaments i en el plànol 
corresponent de fusteria d’obra. 
Elements de protecció de les façanes 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat 
en l’obertura lateral que dona a la rampa d’accés.  
L’alçada de protecció és fins una alçada mínima de 0,90 m en desnivells inferiors a 
6m.  
En l’escala interior del vestíbul i anirà un passamà a cada costat d’acer inoxidable 
fixat Als tancaments laterals. 
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Part massissa de les cobertes 
El sistema emprat en la formació de la coberta de l’edifici, es d’una coberta 
ventilada, amb la formació d’una cambra d’aire sota les teules, amb obertura en la 
part inferior i superior dl pla de coberta, produint un efecte xemeneia al igual que en 
les façanes i que afavoreix l’estalvi energètic.  
El pla de coberta esta format per un entramat lleuger, fabricat en taller i muntat en 
obra, amb la descripció següent de l’exterior a l’interior: 
- Teula ceràmica de color vermell, col·locada sobre rastells 
- Doble rastellat per la formació de la cambra ventilada, amb llisto de fusta tractada.  

- Cambra d’aire ventilada (inferior i superior) amb efecte xemeneia. 
- 0,1cm Tela impermeable i transpirable. 
- 1.8cm de tauler estructural OSB-3 
- Entramat  lleuger de fusta laminada GL24h de secció 100x240mm. cada 80cm  
- 4,0cm Cambra d’aire ventilada. 
- 20cm Aïllament, replè de l’entramat a base de Fibra de fusta o llana de roca, amb 
conductivitat tèrmica &<= 0,04 W/mk 
- Barrera de vapor 
- 1.2cm de tauler estructural OSB-3, de pollancre acabat vist. 
Obertures en les cobertes 

Lucernari practicable oscil·lant motoritzat, col·locat en el trencall de la coberta, i de 
les mateixes característiques que els tancaments de façana, sense persiana.  

 

MC 4.  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ                                                                         .           
MC 4.1  Compartimentació interior vertical 
Part cega de la compartimentació vertical interior (parets divisòries i envans) 

Els paràmetres fixes de  la compartimentació vertical interior estaran formats per 
envans secs autoportants, amb estructura de perfils metàl·lics d’acer, muntants i 
canals connectats al terra de l’edifici (anular electricitat estàtica), i tancament amb 
placa de OSB-3 de pollancre acabat vist o de plaques de guix laminat de 1,25cm 
tipus hidròfuga (H), segons zona, amb replè d’aïllament de fibra de fusta o llana de 
roca.  (veure plànol d’envolvents). 

Obertures de la compartimentació vertical interior (portes) 
Tota la fusteria interior serà abatible o corredissa, cega d’una fulla, de tauler de fibres 
acabat amb melamina de color blanc, amb anima alveolar, bastiment de base de pi o 
carcassa metàl·lica per la porta corredissa, tapajunts de MDF, amb revestiment de 
melamina d color blanc de 70x10mm en dues cares. Inclús frontisses, ferraments de 
penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, sèrie bàsica.  
La descripció de les diferents fusteries està indicada en els amidaments i en el plànol 
corresponent de fusteria d’obra. 

Envidraments en la compartimentació interior 
Vidre laminar de seguretat de 5+5mm units amb dos butirals incolors, muntat sobre 
bastiment fix d’alumini, en la part superior dels tancaments entre la sala polivalent i la 
sala d’equipament.  

 

MC 5.  SISTEMA D’ACABATS                                                                                                .           
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els 
següents:    
- En la zona d’accés vestibuls i sales, el acabat de OSB-3  vist de pollancre serà el 
acabat directe. 
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- Enrajolats amb rajola ceràmica en paraments verticals fins al sostre de banys. 
- Cel ras de plaques de guix laminat esn la sla d’equipament traster i banys.  
- Paviment de terratzo en tot el local, i esglaons de pedra artificial de gra mitja en l’escala 
interior. 

MC 5.1  Paviments 
Tenint en compte les classificacions i característiques dels paviments d’acord al CTE 

DB SU-1: 
- Zona d’accés exterior i rampa exterior, considerada zona exterior humida i amb 
pendent superior al 6% en la rampa, exigies una classe 3, amb una resistència al 
lliscament del paviment Rd>45. Serà un paviment de panot de formigó per a 
exteriors amb les característiques indicades.  
- Zona interior del local, a excepció dels banys, considerada zona interior seca i 
plana, exigies una classe 1, amb una resistència al lliscament del paviment entre 
15<Rd<35: Serà un paviment de terratzo polit i abrillantat.  
- Zona interior dels banys, considerada zona interior humida i plana, exigies una 
classe 2, amb una resistència al lliscament del paviment entre 35<Rd<45: Serà un 
paviment de terratzo polit i amb un tractament antilliscant que germanitzi una classe 
2.  
- Zona de les escales interiors, considerada zona interior seca, exigies una classe 
2, amb una resistència al lliscament del paviment entre 35<Rd<45: Serà un 
paviment de pedra artificial de gra mig polit i amb un tractament antilliscant que 
germanitzi una classe 2.  
Es tindrà cura en la formació de juntes perimetrals, amb els tancaments i juntes 
centrals si es necessari. Els junts han d’ésser de totes les capes de formació del 
paviment, per poder absorbir les dilatacions, seran de 0,5cm d’ample, replè de 
poliestirè expandit i segellades amb material elàstic. El sòcol es farà amb peces del 
mateix tipus de paviment de la zona, o material escollit en el seu cas. 
En general per a cada paviment, es prendran com a base d’orientació les 
recomanacions o indicacions del fabricant, pel que fa als materials d’agafar, 
rejuntar, i si cal ciments o productes especials, segons característiques dels 
materials del paviment, situació, temps de fraguat, base i adherent, temperatura 
ambiental, estat de la base, etc.. 

MC 5.2  Revestiments 
En tots els elements sortits exteriors, es realitzarà trencaaïgues, de manera que tallin el 
desplaçament de l’aigua en sentit horitzontal. 
En els banys, es farà l’enrajolat de les parets amb rajola de gres premsat esmaltat 
aplicant una base d’imprimació i un ciment cola específic per a les plaques de guix 
hidròfug.  

En la zona de la sala d’equipaments i traster i en la zona dels banys, formant dos 
recintes independents, es farà un fals sostre de plaques de guix laminat (PYL),  per 
tal de tancar aquestos espais de la resta del local que te el sostre inclinat vist de la 
coberta. per la pas d’instal·lacions. 

En tot el local i pel davall dels tubs de distribució del clima, es farà un fals sostre acústic, 
a base d’una línia d’un metre d’amplada de plafons acústics vistos, tipus Celenit.  

Es farà el pintat en interiors del fals sostre de guix, amb una capa segelladora i 
dues capes de pintura al plàstic llis. Prèviament a la capa de imprimació, es 
netejaran les superfícies i es repassaran els defectes. 

Els escopidors de les finestres, seran amb planxa d’alumini reforçada i amb trencaaigües.  
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MC 5.3  Impermeabilitzants 
En els caps dels murets d’anivellació o recolzament del sostre sanitari, així com en el 
recolzament de les sabateres de fusta de l’entramat lleuger damunt del sostre sanitari i en 
els frontals les murets i arrencades del full exterior d’obra damunt dels fonaments, es farà 
una barrera de vapor, amb pintura d’emulsió asfàltica, per tal d’assegurar d’estanqueïtat 
de la humitat per capil·laritat.  

La sabatera d’arrencada dels entramats lleugers verticals, ser`pa de fusta tractada i 
anirà protegida amb una tela de butil, entre la sabatera i el travesser d’arrencada de 
l’entramat lleuger.  
Damunt del sostre sanitari i davall de l’aïllament tèrmic, és col·locarà una làmina de 
polietilè com a barrera de vapor en compliment al grau de impermeabilitat exigit pel 
DB HS-1.    

MC 5.4  Aïllaments 
S’aïllaran totes les parets exteriors, així com la coberta i terrats quan afectin a l’envolvent 
de l’edifici amb els gruixos indicats en cada tancament, i amb els materials i prestacions 
indicades en cada tancament. D’aqueta manera assegurem un bon rendiment tèrmic d 
l’edifici ja que no hi ha ponts tèrmics i l’envolvent forma una capa totalment estanca.  

Tots els tubs de calefacció que circulin per locals a temperatures inferior a 15ºC, i 
els tubs d’aigua freda situats en cambres o fals sostre, s’aïllaran amb tub Armaflex, 
per evitar condensacions. 

 

MC 6.  SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL, INSTAL·LACIONS I SERVEIS      .           
Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici: 
El solar disposa de les infrastructures dels serveis de clavegueram evacuació i ventilació, 
subministrament d’aigua freda i calenta, subministrament elèctric, infraestructures de 
telecomunicacions, instal·lacions de climatització, sistemes d’energies renovables i alta 
eficiència, i sistemes de seguretat. 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de 
la resta de normativa d’aplicació.  

MC 6.1  Subsistema d’evacuació 
Evacuació d’aigües 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les 
pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la 
instal·lació als locals amb la col·locació de taps hidràulics (sifons). 
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del 
CTE  “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, 
així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 
130/2003), en quant a ventilació, traçat, dimensionat i manteniment.  
La xarxa horitzontal serà col·locada  penjada en la cambra del sostre sanitari, amb 
conductes de polipropilè (material ecològic i reciclable). Les baixants de la coberta seran 
exteriors, amb tub de fossa o planxa d’acer prelacat, amb la inclusió de les peces 
especials i accessoris necessaris per al seu funcionament i muntatge, per tal de resistir 
els possibles impactes d’una zona de jocs o pati escolar. Les canals, seran amb planxa 
de zinc o acer galvanitzat i pintat de 0,82mm de gruix i de 150cm de desenvolupament. 
Inclusió de les peces especials i accessoris necessaris per al seu funcionament i 
muntatge. 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 
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Ventilació 
La cambra d’aire del sostre sanitari estarà totalment ventilada, amb la col·locació 
d’un tub de diàmetre 20cm situat en la part posterior de la cambra, amb admissió 
daire des de l’exterior i repartint l’aire en cada tram de sostre i sortida a traves de 
reixes de ventilació directa a la façana del carrer Onze de Setembre, a l’alçada del 
sòcol.  

MC 6.2  Subsistema de subministraments i serveis 
Subministrament d’aigua freda i calenta 
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador individual situats en  
l’accés exterior de planta baixa, de fàcil i lliure accés, en armari o  recinte propi, amb les  
especificacions fixades per la companyia subministradora.  
El local disposarà d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, 
inodors, urinaris i preses d’aigua de servei. També s’alimentarà la instal·lació d’aigua 
calenta solar, i si es el cas a les preses exteriors de jardí. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les condicions indicades en el DH 
HS-4 i d’altres reglamentacions, en quant a: qualitat de l’aigua, proteccions contra retorns, 
condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió), 
manteniment i estalvi d’aigua. 
La producció instantània d’aigua calenta sanitària del local, es farà a partir d’un 
escalfador acumulador elèctric de 200 litres. Aquest sistema, que no es d’energia 
renovable, és complementari al de producció amb energia solar, amb 1 captador amb 
acumulador de 200 litres, connectat al sistema general amb una vàlvula de tres vies per 
subministrar l’aigua calenta a temperatura adequada. Les canonades d’ACS s’aïllaran 
amb coquilles de polietilè d’un gruix mínim de 30 mm. quan circulin vistes o per cel-ras.   

Subministrament elèctric 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 
volts en alimentació monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica si es el cas), 
garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament 
d’altres instal·lacions i serveis. El subministrament és directe de la xarxa pública amb 
potència suficient, en Baixa Tensió, i amb  comptador individual en planta baixa, en zona 
de fàcil i lliure accés, amb les especificacions indicades per la companyia 
subministradora. El seu comportament al foc serà E >= 30. 
Un cop a l’interior del local, i a la zona del vestíbul, es col·locarà el interruptor de control 
de potència i  els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals es 
fa la distribució interior de cada una de les dependencies del local. 
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com 
l’equipament elèctric de l’interior del local es realitzarà segons les prescripcions 
establertes en el REBT i les seves Instruccions tècniques complementaries (ITC).  
Cal indicar que les conduccions passaran pel extradossat de les façanes i per l’interior de 
l’entramat dels envans: Aquets extradossat i envans, tindran una estructura autoportant 
metàl·lica connectada al sistema de terra d l’edifici, per tal d’eliminar l’electricitat estàtica 
que pot produir un sistema de construcció amb fusta i aïllaments de fibra de fusta, que no 
son gens conductors, i podrien produir acumulació d’electricitat estàtica romanent.   

Infraestructures de telecomunicacions 
Disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i de Televisió terrestre i Radiodifusió 
terrestre -analògica i digital- (RTV). Pel que fa a la televisió i radiodifusió sonora per 
satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, però no es 
col·locarà cap antena parabòlica. En quant al servei de Telecomunicacions per cable 
(TLCA) només es construirà la canalització, fins als punts de presa al usuari. amb una 
canalització, que possibiliti, en un moment donat, la col·locació del cablejat necessari, 
que serà a càrrec dels operadors. 
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MC 6.3  Subsistema de control ambiental 
Instal·lacions de calefacció i climatització 
El projecte preveu un sistema considerat renovable, per a la climatització del local.   
Consistirà en dos equips d’aerotèrmia de 10kw de potència cadascun, bomba de calor 
reversible Inverter i gas ecològic R-32, de capacitat frigorífica total nominal 10kw, 
capacitat calorífica nominal 10kw, amb un SEER de 5,6 w/w coeficient energètic 
estacional de refrigeració,  i un SCOP de 3,80 w/w coeficient energètic estacional 
calorífic,  amb un funcionament silenciós des de 26 dB(A). Aparell exterior situat en la 
façana est en posició vertical i de dimensions 99x98x37cm i aparell interior suspès del 
sostre (tirants dels Cavalls) en posició horitzontal  i de dimensions 29x140x70cm, 
equipada amb una bomba de drenatge, i tubs de distribució de l’aire amb conductes de 
xapa galvanitzada aïllada suspesa del sostre (tirants dels Cavalls). Incús connexions 
muntatge i prova de funcionament.  
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 “Rendiment  de les 
instal·lacions tèrmiques”, mitjançant el compliment del Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques, i RITE (RD 1027/2007). Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències 
tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que estableix el RITE 07 
(RD 1027/2007).   

MC 6.4  Subsistema de seguretat 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips 
compliran allò que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, 
RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra documentació 
específica que li sigui d’aplicació.  
Es tracta d’un Local de publica concurrència amb una superfície construïda 212,68m2,  i 
sense cap sector de risc especial.  A continuació s’exposen les principals característiques 
de les instal·lacions:  
- És un sol sector d’incendi,  sense cap sector de risc especial 
- Ocupació total de 136 persones 
- Dos sortides de l’edifici amb obertura amb sentit d’evacuació (una d’elles porta 
d’emergència R60) 
- Enllumenat de senyalització, emergència i abalisament 
- Dos extintors 21A-113B. 
La ubicació dels elements i dels components corresponents s’indica en els plànols. 
 

MC 6.5 Subsistema d’energies renovables i alta eficiència  
Instal·lacions de calefacció i climatització 
El projecte preveu un sistema considerat renovable, per a la climatització del local, amb 
uns equips d’aerotèrmics aire-aire amb uns valors de SEER i SCOP superiors a 2,5 w/w.   

Instal·lacions solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària ACS 
La contribució solar mínima s’aplicarà sense cap disminució. En el nostre cas NO es 
podrà prescindir de la contribució solar mínima, ja que el sistema escollit per la 
climatització, tot i que sigui renovable, es aire–aire, i per tant no fa aportació d’ACS.  
Una part de la demanda d’ACS del local, és cobrirà mitjançant una instal·lació d’energia 
solar amb un captador solar i acumulador de 200 litres. La instal·lació garantirà una 
contribució solar mínima de la demanda d’energia anual necessària per a la producció 
d’ACS, en base als paràmetres més restrictius entre els establerts pel DB HE 4, el Decret 
d’Ecoeficiència 21/2006.  
Els captadors solars són plans amb coberta de vidre i estan ubicats sobre la coberta, 
intentant situar-los de tal forma que donin una adequada integració arquitectònica. 
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NOTA.-  L’obra es realitzarà amb bons materials, seran rebutjats tots aquells que no 
reuneixin les condicions necessàries de qualitat i seguretat, així mateix es realitzaran les 
obres d’ajuda als diferents industrials. L’obra es realitzarà d’acord amb els plànols aprovats 
per al propietat i la Direcció Facultativa, i tota modificació es tindrà que supervisar. 
La Direcció Facultativa no es farà responsable dels defectes que puguin sorgir de no 
acomplir-se aquestes normes. Es podrà realitzar els canvis de materials que la propietat o 
direcció de l’obra sol·liciti amb l’abonament de la diferència de preu pressupostat.  
Els amidaments de projecte son orientatius i els definitius es realitzaran sobre l’obra 
correctament executada. 
 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
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CN 1.   RELACIÓ DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

LLISTAT DE NORMATIVA D’APLICACIÓ.-      
(Projecte Bàsic)  

 

MAIG  2018 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l'observança de les normes de la presidència del govern i les del ministeri de l'habitatge sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i 
disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el 
text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques 
dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de 
dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els 
Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit 
estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 
 
 
Identificació de l’ àmbit d’aplicació de les normatives: 

 
 Color negre: aspectes regulats per la normativa d’àmbit estatal 

 Color granate: aspectes regulats per la normativa d’àmbit autonòmic 

 Color blau: aspectes regulats per la normativa d’àmbit local 
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  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  

Edifici Polifuncional 

Publica Concurrència, sense ús definit actualment 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

Llei d’accessibilitat                                                         

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
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Seguretat estructural 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

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

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
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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 
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sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
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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 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

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/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

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).  
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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 regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el 
RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

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 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

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), Modificació RD 564/2017 (BOE 6/6/2017) 

 
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 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  
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. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
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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. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

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 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
 
 

 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 
CN 2.   FUNCIONALITAT D’UTILITZACIÓ 
 

Edifici Polifuncional 
Actualment hi ha una sèrie d’activitats, lligades amb l’àmbit escolars, que no tenen un 
espai adient, per poder desenvolupar-se, amb condicions d’accessibilitat i funcionalitat 
correctes, com poden ser una aula prou gran per activitats lligades amb l’ensenyança i 
educació, o un espai adient i accessible com a menjador escolar. Entre aquestes 
activitats podem destacar les següents:   
Activitats acadèmiques, com poden ser l’aula universitària per a gent gran.  
Activitats culturals 
Informació turística 
Menjador escolar 
 

Cal dir que son activitats de publica concurrència, i en el seu moment ja es farà el 
corresponent projecte d’activitat per a poder-se desenvolupar correctament, qualsevol de 
les esmentades o d’altres possibles.  

L’actual projecte nomes o contemplarà com a edifici polifuncional de pública 
concurrència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 
CN 3.   FUNCIONALITAT D’ACCESSIBILITAT 
 

Accessibilitat i utilització de l’edifici.- 
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya D. 135/1995, el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la 
LOE. 
Així doncs: 

Es tracta d’un edifici de planta baixa amb una distribució amb espais accessibles, i amb 
un accés des de la via pública, a traves d’unes escales o d’una rampa d 10m de longitud 
al 9% de pendent, adaptada segons D. 135/1995 (trams entre 3 i 10m de llargada, 10% 
de pendent màxima), tot i que no accessible segons el DB SUA (trams de longituds 
superior a 6m de llargada, 6% de pendent màxima). Tenint en compte aquesta 
circumstancia, disposarem d’un itinerari accessible a peu pla des de la plaça Sant Miquel 
a traves de l’escola i el seu pati.  

En quant al disseny i dimensions tant de l’accés com de les seves dependències,  s’han 
tingut en compte tant les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya D. 135/1995,  com el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 

 
 
Justificació del Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat a l’edificació, CTE DB SUA-9 
Condicions d’accessibilitat  
(Projecte Bàsic) 

El projecte garanteix l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol 
altra limitació, en compliment de la normativa vigent: 
 
Fitxa justificativa del Decret 135/1995 i del DB SUA9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable 
    * edificis � PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
� Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable: 
 * edificis � PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔

Referència de projecte B18-053 Edifici Polifuncional
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   � 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- � 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  � 2,10 m  - Altura de pas  � 2,20 m  

- Graons: - frontal  F � 0,16m 

- estesa,  E � 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E � 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 � F � 0,175m 

- estesa,  E � 0,28m  

- 0,54m � 2F +E � 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle � 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits � 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura � 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
�  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada � la de l’escala 
   longitud � 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a � 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de � entre 3 i 5 cm, separat  � 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada � 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació � 0,90m � 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament � 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte B18-053 Edifici Polifuncional
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CN 4.   FUNCIONALITAT DE TELECOMUNICACIONS 
 

Accés als serveis de telecomunicacions 
 
El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 
infrastructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 
28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han considerat a la 
Memòria Constructiva en el Sistema de Condicionament, Instal·lacions i Serveis.  

Pel que fa a la previsió d’espais per a les instal·lacions de telecomunicacions, es complirà 
Reial Decret 346/2011 pel qual s'aprova el “Reglamento regulador de las infrastructures 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios“ (BOE 1/4/2011) d’àmbit estatal d’aplicació. 
 
  
 
Justificació de les previsions d’espais ICT, segons RD 346/2011     
(Projecte Bàsic) 
 
 
Fitxa  de previsió d’espais per a les infrastructures de Telecomunicacions, segons el R.D. 
346/2011 
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CN 5.    SEGURETAT ESTRUCTURAL, DB SE 

Consisteix en que l’edifici tingui un comportament  estructural adequat, en front de les 
accions i influencies previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i 
el seu ús previst.  
L’edifici projectat complirà el requisit de Seguretat Estructural SE, donant compliment a 
les exigències dels paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2    Aptitud al servei 
SE AE  Accions en l’edificació 
SE C    Fonaments 
SE A    Acer 
SE M    Fusta 
SE F    Fàbrica 

 
Definició dels paràmetres del DB SE Seguretat Estructural: 
SE 1 Resistència i estabilitat. Les sobrecàrregues d’us especificades per al projecte 
acordades amb el promotor, i no inferiors a les establertes al CTE, seran les 
corresponents al ús d’un edifici polifuncional de pública concurrència, cobertes inclinades. 
En els plànols corresponents d’estructura es defineixen les càrregues permanents, 
variables i accidentals de cada planta o zona.  
El període de servei previst, pels elements de l’estructura principal, és considera en 50 
anys, segons CTE DB SE-1 apartat 2.1.1 punt 2a. Els elements estructurals 
reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de 
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les 
inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

SE 2 Aptitud de servei. Serà conforme a l’ús previst, de forma que no es produeixin 
deformacions de fletxa, desplaçaments horitzontals, o deterioraments  inadmissibles, 
respecte de l’integritat dels elements constructius, el confort dels usuaris i l’aparença de 
l’obra, considerant els valor límits establerts al DB SE 2 punt 4.3. 

Fonamentació de l’edifici. Serà fonamentació directa amb sabates i riostres. La 
capacitat de càrrega del nivell inferior, Qa es de l’ordre de 1,70kg/cm2, valor inferior 
capacitat de càrrega màxima del terreny, recomanat per l’estudi geotècnic, que es 
de 3,0 kg/cm2 per un assentament màxim de 2.54cm. No es detecta nivell freàtic en 
cap assaig. Les mostres de sol analitzades respecte a l’agressivitat, estan pendent 
de resultats. 
Estructura. Edifici d’una planta amb un forjat sanitari, unidireccional de formigó 
armat i estructura de fusta, amb estructura pesada en pòrtics i estructura lleugera 
en coberta i façana.  

Justificació de les exigències del DB SE      
Justificació del SE 1, Resistència i Estabilitat         (Projecte Bàsic) 
Justificació del SE 2, Aptitud de Servei    (Projecte Bàsic) 
Justificació SE AE Accions en l’edificació    (Projecte Bàsic) 
Annex de càlcul        (Projecte Executiu) 
 SE C Fonaments 

Estructura de formigó 
 SE A Estructura d’acer 
 SE F Murs resistents de maó 
 SE M Fusta  estructural 
Fitxa d’aplicació de la norma NCSE-02, Sismorressistent       (Projecte Bàsic)  
Estudi geotècnic (veure apartat III, Annex a la memòria)     (Projecte Executiu) 
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JUSTIFICACIÓ DEL SE 1 RESISTÈNCIA I ESTABILITAT                                     . 
(Projecte Bàsic) 
La resistència i estabilitat, previstes en l’exigència bàsica SE 1, seran les adequades per 
a que no es generin riscos indeguts de forma que es mantingui la resistència i l’estabilitat, 
en front a les accions i influencies previsibles durant la fase de construcció i ús previst, i 
que circumstancies extraordinaris no es produeixin conseqüències desproporcionades 
respecte a la causa original.  

Les sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no 
inferiors a les establertes al SE-AE (art. 3.1.) són les següents:  
 
Ús publica concurrència (C)  Càrrega uniforme Càrrega concentrada 

C3 edificis públics   5,0KN/m2   4,0 KN (no simultània) 
Cobertes accessibles per a conservació (G) 

Pendent < 20º    1,0KN/m2   2,0 KN (no simultània) 

A l’annex de la memòria de càlcul del projecte executiu es detallarà el conjunt de les 
accions, tant del tipus permanents, com variables i accidentals, que es poden considerar, 
segons el DB SE-AE, i es determinarà els pes dels diferents elements constructius: 

Accions permanents 
 Pes propi, com a valors de referència els de l’Annex C del DB SE-AE 
 Pretesat, l’acció del pretesat s’avaluarà segons la EHE 
 Accions del terreny, que s’avaluaran segons DB SE-C 

Accions variables 
 Sobrecàrregues d’ús, segons l’apartat 3.1. del DB SE-AE 
 Accions sobre baranes i elements divisors, segons l’apartat 3.2 del DB SE-AE 
 Acció del vent, segons l’apartat 3.3. del DB SE-AE 
 Accions tèrmiques, segons l’apartat 3.4. del DB SE-AE 
 Càrrega de neu, segons l’apartat 3.5. del DB SE-AE 

Accions accidentals 
 Sisme, segons NSCE norma de construcció sismoresistent, part general i edificació 
 Incendi, les accions degudes a les altes temperatures de l’incendi estan definides al  
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JUSTIFICACIÓ DEL SE 2 APTITUD DE SERVEI                                                   . 
(Projecte Bàsic) 
L’aptitud al servei, previstes en l’exigència bàsica SE 2, serà conforme a l’ús previst, de 
forma que no es produeixin deformacions de fletxa,  desplaçaments horitzontals, o 
deterioraments,  inadmissibles. 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estats límits de 
servei amb els valors límits establerts al (1)DB SE (art.4.3), (2)EFHE 2002 (art.15.2.1), 
(3)EHE (art.50), d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implícits en la deformació, 
desplaçament o durabilitat. 

Limitació de fletxes en estructures horitzontals de sostres o cobertes: 
Respecte de l’integritat dels elements constructius, es considera que l’estructura 
horitzontal és suficientment rígida si amb qualsevol combinació d’accions 
característica i considerant només les deformacions que es produeixen amb 
posterioritat a la posta en obra de l’element, la fletxa relativa (fletxa activa), és < que: 

Sostres amb envans fràgils (peces ceràmiques 
de gran format),o paviments rígids sense juntes L/500  (1) L/1000 + 0,5cm  (2) 
Sostres amb envans ordinaris o  
paviments rígids amb juntes    L/400  (1) (3) 1cm  (3) 
Sostres en la resta de casos    L/300  (1)  

També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total 
màxima a terme indefinit compleixen: 

Tots els sostres (fletxa total)    L/250  (2) (3) L/500 + 1 cm  (2) 

Si el cantell del forjat compleix l’art. 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar fletxa.  
Si la relació “Llum7cantell útil” de les bigues compleixen ls limitacions de la taula 
50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar fletxa. 

Respecte el confort dels usuaris, es considera que l’estructura horitzontal és 
suficientment rígida si amb qualsevol combinació d’accions característica i considerant 
només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor que L/350. 

Respecte a l’aparença de l’obra, es considera que l’estructura horitzontal és 
suficientment rígida si amb qualsevol combinació d’accions quasi permanents, la fletxa 
relativa es menor que L/300. 

Limitació del desplaçament horitzontal: 
Respecte de l’integritat dels elements constructius, es considera que l’estructura 
global és suficientment rígida si per a qualsevol combinació d’accions característica, el 
desplom es menor que: 

Desplom total  1/500 de l’alçada de l’edifici  
Desplom local  1/250 de l’alçada de la planta  

Respecte a l’aparença de l’obra, es considera que l’estructura global és 
suficientment rígida si per qualsevol combinació d’accions quasi permanents, el 
desplom relatiu és inferior a 1/250. 

Durabilitat de l’estructura: 
Cal assegurar que l’influencia de les accions químiques, físiques o biològiques a les que 
pugi estar sotmès l’edifici, no comprometi la seva capacitat portant. 

En estructures normals d’edificació serà suficient complir amb les prescripcions de 
durabilitat que especifiquen els corresponents DBs de cada material o la EHE en el cas 
del formigó i prendre les mesures adients respecte a les característiques dels materials, 
detalls constructius i sistemes de protecció. 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Situació: Municipi: 

Número de plantes sobre rasant: 
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab � 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii� =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      

 Si � · ab ��0,1 g � S = C / 1,25 

� Si 0,1 g < ��· ab < 0,4 g � S = 
25,1

C
 + 3,33 · (��· 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 Coeficient de risc ��� 
Edificis d’importància 
normal � = 1,0 
Edificis d’importància 
especial � = 1,3 

���� � Si 0,4 g ��� . ab � S = 1,0 S =  

 

 � �
(4) ac / g = S · � · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ��ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  � 0,08g    

ab� ��0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ��ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab� ��0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab ��0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ��ac � 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 	�0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Carrer Onze de Setembre Vallfogona de Balaguer

planta baixa

✔

0,00

0,00

0,0 0,00

0,000

Tipus d'estructura

✔

✔

16-11-2019 J. Santiago Rocaspana i Baró

✔
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SE AE, ACCIONS ADOPTADES A L’EDIFICACIÓ   (Projecte Bàsic) 
Accions permanents: 
Pes propi: com a valors de referència els de l’Annex C del DB SE-AE 
Fàbriques: 

- De maó massís................................... 18,00 kN/m3 

- De maó perforat.................................. 15,00 kN/m3 
- De maó buit........................................ 12,00 kN/m3 

Formigons: 
- Formigó en massa ............................. 23,00 kN/m3 

- Formigó armat.................................... 25,00 kN/m3 
Envans: 

- En habitatges.....................................   1,00 kN/m2 
Revestiments: 

- Arrebossat de guix 1cm ......................   0,12 kN/m2 
- Arrebossat de ciment Pòrtland 1cm.....   0,20 kN/m2 

Paviments: 
- Ceràmic................................................   0,50 kN/m2  
- Terrasso gruix total 5cm ......................   0,80 kN/m2 

Cobertes d’obra: 
- Coberta plana, terrat català.................   1,50 kN/m2 
- Coberta inclinada, teula àrab+encad...   1,00 kN/m2 

Cobertes llaugeres de fusta: 
- Estructura de fusta, jasseres i cabirons.    0,20 kN/m2 
- Teula àrab............................................   0,40 kN/m2 
- Pannell sandvitx..................................   0,20 kN/m2 

Accions variables: 
Sobrecàrregues d’ús: 

- C3 Pública concurrència....................   5,00 kN/m2   4,0 kN (no simultània) 
- G1 Coberta no accessible < 20º.........   1,00 kN/m2   2,0 kN (no simultània) 

Accions sobre baranes i elements divisoris: 
- Ús C3 Pública concurrència...............   1,60 kN/m Força horitzontal  a 1,2m d’alçada 
- Parets divisòries en us C3................   0,80 kN/m Força horitzontal   

Acció del vent: 
- qb pressió dinàmica del vent..............   0,5 kN/m2 

Acció tèrmica: 
No s’ha considerat ja que es tracta d’un edifici petit i aïllat.. 
Càrrega de neu: 

- El valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal serà la que resulti 
d’aplicar els valors de la taula 3.7 del DB SE-AE. 

Accions accidentals: 
Sisme: 

- Regulat per la NSCE, Norma de construcció sismorresistent 
Incendi: 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB 
SI, concretament segons els seus annexos. 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. 
En aquest projecte NO és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 
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ANNEX DE CÀLCUL                                                                                         . 
Es tindran en comte les següents normes i instruccions: 
CTE DB SE     Seguretat estructural : SE 1    Resistència i estabilitat (Projecte Bàsic) 

       SE 2    Aptitud al servei  (Projecte 
Bàsic) 

       SE AE  Accions en l’edificació (Projecte Bàsic) 
       SE C    Fonaments  (Projecte Executiu) 
       SE A    Acer   (Projecte Executiu) 
       SE M    Fusta   (Projecte Executiu) 
       SE F    Fàbrica   (Projecte Executiu) 

EHE-08           Instrucció del formigó estructural   (Projecte Executiu) 
NCSR-02        Norma de construcció Sismorresistent   (Projecte Bàsic) 

 
 
FONAMENTS. (CTE DB SE C Fonaments). 
Dimensionat 

Els fonaments encastats en el nivell inferior, amb una capacitat de càrrega Qa es 
de l’ordre de  0,30 N/mm2. 

Durabilitat 
Els coeficients de seguretat de majoració, emprats en el càlcul de la fonamentació 
s’ajusten a les prescripcions del DB SE C (Taula 2.1.). 

Aptitud al servei 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB 
SE-C del CTE. En aquest cas es limita l’assentament màxim a una polzada 2,54cm  
segons l’estudi geotècnic. 
Classe general d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica.  
El recobriment nominal mínim amb un control d’execució estadístic i classe 
d’exposició IIa, és:  
- Sabates i sabata del mur de contenció: 

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

- Fust del mur:  
o cara en contacte amb el terreny, rnom = 40mm   
o cara en contacte amb l’interior, rnom = 30mm 

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

Materials 
- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, serà HA-25/B/20/IIa 
- L’acer d’armar serà, en barres corrugades: B500S, i en malles electrosoldades 
B500T. 
- Els coeficients parcials de seguretat de minoració de la resistència dels 
materials per Estats Límit Últims, amb situació persistent o transitòria serà de 1,5 
per al formigó, i de 1,15 per l’acer d’armar. 
- Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i 
l’acer tenen el valor igual a la unitat. 
- El control de resistència del formigó, control estadístic, segons Art. 86.5.4 EHE-
08.  
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ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
Sistema de càlcul 

L’especificació de la metodologia utilitzada per l’anàlisi dels diversos tipus estructurals es 
detalla a continuació:  
- 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 elements estructurals metàl·lics, les comprovacions relatives als ELU i 
ELS i el corresponents coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB 
SE-A. 
- En el cas dels elements estructurals de fusta, les seccions indicades en el plànol 
d’estructura i de coberta, han estat calculades segons les dades del tipus de fusta escollit 
i amb el càlcul dels estats límits últims E.L.U. i estats límits de servei, E.L.S., i s'ha 
comprovant: resistència a flexió, fletxa en biga bi-recolçada, comportament al foc. 

Combinació d’accions, Hipòtesis de càrrega, Art. 13. EHE-08 
- Cal considerar la situació d’estat límits últims i la d’estats límits de servei i per cada una 
diferents combinacions d’accions. Cada combinació, en general, tindrà les accions 
permanents, una acció variable determinant i una o varies accions variables simultànies. 
- En l’article 12 de la instrucció EHE-08, s’indiquen els coeficients de majoració de cada 
tipus de càrrega en funció de l’estat límit últim o de servei.  

Materials 
- Formigons: No estructural:      HL-150/C/TM  (formigó de neteja)  

    HNE-15/C/TM  (formigó No estructural) 
Estructurals en massa:  HM-20/P/40/I  (formigó en massa) 

   Estructural armat:     HA-25/B/20/I     (interior protegit) 
  

- Acer:  Acer d’armar: Barres corrugades B-500 S soldable  
Malla electrosoldada amb barres corrugades B 500 T  

Acer estructural: A-42/B  

Coeficients de seguretat i majoració accions:  
- Coeficient de minoració de l’acer            1.15  (Art. 15.3  EHE-08) 
- Coeficient de minoració del formigó        1.50  (Art. 15.3  EHE-08) 
- Coeficient de majoració de càrregues permanents   1.35 – 1.50 (Art. 12.1  EHE-08) 
- Coeficient de majoració de càrregues variables       1.50  (Art. 12.1  EHE-08) 

Control d’execució: 
- Nivell de control d’execució (Art. 92.3  EHE-08) : Normal   
- Modalitat 1 (Art.86.5.4) : Control Estadístic 

Encofrats i desencofrats:  
(Cap. VIII EHE-08), (Art. 68 - EHE-08) encofrats, (Art. 73 i 74 - EHE-08) desencofrats 

L’apuntalament de l’estructura i forjat es realitzarà d’acord amb les Normes que 
especifiqui la casa subministradora, el procés constructiu i càlcul de càrregues d’obra que 
ha de suportar. 
Encofrar en contra fletxa, en llums llargues, per tal que al desencofrar, no superin les 
fletxes de forjat o entre sota ponts 1 cm., ni L/500. 
Els pilars es formigonaran d’una sola vegada.  
Els forjats s’executaran formigonant de manera continua o seguint les instruccions 
següents: Es formigonaran d’una sola vegada sense deixar junts, i els talls de formigonat, 
en general es deixaran a 1/5 de la llum entre pilars, seguint el talús normal de formigó, i 
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sempre d’acord amb les instruccions específiques de cada cas,  de l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic.  
El desencofrat mai es farà per colapse o de cop, es retiraran els elements un a un. 
Els terminis de desencofrat per a formigó armat normal i en condicions ordinàries seran 
els indicats en l’article 74 de la EHE-08. 
L’ordre de retirada de puntals en sostres, serà en els vanos des del centre del tram cap 
als extrems i en els vols serà des del vol cap al recolzament. 

 
 
ESTRUCTURA D’ACER. (CTE DB SE A Acer). 
El tipus de perfil emprat es defineix en els amidaments i plànols, i seran: 

- El D.B. a acomplir concretament serà el de S.E.-A acer ja que dita estructura és d’acer 
A-42/B de límit elàstic 260 N/mm2 i tensió admissible de càlcul 173N/mm2 (S-275-JR). 

- Coeficient de ponderació sol·licitacions:  pp = 1.33 
                                                                    sc = 1.50 
- Mòdul d’elasticitat = 210.000 N/mm2. 
- Mòdul de rigidesa = 81.000 N/mm2 
- Elements de reforç i xapes, angles A-42b. 
- Protecció de l’acer. Els perfils es col·locaran a l’obra amb protecció antioxidant (mini). 
- Protecció amb morter de C.P. i teixit metàl·lic galvanitzat. 
- La soldadura a l’obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode 
fusible de qualitat estructural bàsica, i aplicada per personal competent. 
- Resistència per A-42 b > 4,2 N/mm2 a tracció. 

 
 
 
MURS RESISTENTS DE MAÓ (CTE DB SE F Fàbrica). 

Els maons que s’utilitzen en murs resistents de fàbrica, compliran les condicions 
establertes en el Plec General de Condicions per la recepció de maons ceràmics en obra 
RL-88. 
Segons el plec general de condicions de recepció de maons en obra RL-88 i la norma 
UNE 67-109-86, els maons es podran classificar en: 

Massís   (M) 29x14x7,5-6-5,2 R > 10 N/mm2  
Perforat (P)  29x14x7,6-6-5,2      R > 10 N/mm2. 

   Buit        (H)    29x14x9                 R >   5 N/mm2. 
La fàbrica de maó vist serà resistent al gel i sense o lleugeres fluorescències. 
Els morters i tots els materials utilitzats per la fabricació dels mateixos, compliran les 
condicions indicades en els apartats 3.1.1 al 3.1.5. de la norma NBE-FL/90. 

Execució:  
- Es tindrà en compte en la recepció del materials les condicions normatives. 
- Jàsseres sobre pilars i murs de maó, recolzades sobre daus de formigó. 
- Rases verticals o amb pendent inferior a 70º , inferiors a 1/6 de l’amplada del mur. 
- S’utilitzaran morters que en la seva composició utilitzin: aigua potable, sorres netes 
procedents del riu, refusant la del mar encara que sigui rentada.  
- En els morters s’utilitzarà ciment Pòrtland, podent autoritzar-se morters mixtes c.p., calç 
i sorra. 
- El morter per paviments exteriors no podrà ésser en cap cas mixta amb calç. 
- En exteriors s’addicionaran al morter additius hidròfugs o impermeabilitzants, amb la 
dosificació i característiques que especifiquin l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. 
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FUSTA ESTRUCTURAL (CTE DB SE M Fusta) 
CONTROL DOCUMENTAL 
 Especificacions del material i propietats mecàniques: 

                              CONÍFERES MASSISSA      CONÍFERES LAMINADA ENCOLADA 
Assignació de Classe Resistent per a diferents espècies, segons la Classificació UNE 56544 
Espècie:          Nom comercial 
                        Nom botànic 
                        Procedència 

               Pi Silvestre                            Avet roig 
               Pinus Sylvestis                      Picea Abies 
               Espanya                                Europa  

Classe resistent                C 24                                      GL24h 

Resistència característica en N/mm2 

Flexió Fmk                    24,00                                     24,00 
Tracció paral·lela                    14,00                                     16,50 
Tracció perpendicular                      0,40                                       0,40 
Compressió paral·lela                    22,00                                     24,00 
Compressió perpendicular                      2,50                                       2,70 
Tallant                      4,00                                       2,70 

Rigidesa en kN/mm2 

Mòdul d'elasticitat paral·lel mig   E Omed                   11,00                                      11,60 
Mòdul d'elasticitat paral·lel 5.percentil                     7,40                                        9,40 
Mòdul d'elasticitat perpendicular mig                     0,37                                        0,39 
Mòdul transversal mig                     0,69                                        0,72 

Densitat en kg/m3 

Densitat característica                 350,00                                    380,00 
Densitat mitja                 420,00                                    420,00 

Duració de la càrrega y classe de servei 

Durada de la càrrega Permanent , pes propi (més de 10 anys),  
Curta Durada, neu,vent,ús coberta inclinada (menys d’1 setmana)  

Classe de servei (ambient) Classe de servei 1 Interior Sec, humitat equilibri higroscòpic <12% C24  
Gl24h 

Factor de modificació per classe de servei i durada càrrega per pes propi,        Kmod pp    0,60 
Factor de modificació per classe de servei i durada càrrega per sobrecàrrega,  Kmod sob    0,90 
Coeficient parcial de seguretat pel material, per a fusta massissa,                     γM 1,30   1,25 
Coeficient parcial de seguretat per les accions permanents,                               γG    1,35 
Coeficient parcial de seguretat per les accions variables,                                    γQ    1,50 
Coeficient deformació per classe de servei i durada càrrega per pes propi,        Kdef pp    0,60 
Coeficient deformació per classe de servei i durada càrrega per sobrecàrrega,  Kdef sob    0,00 

Comprovació al Foc                                                                                                   
Velocitat de carbonització eficaç per a fustes coníferes massissa,                   β0 mm/m 0,80 
Velocitat de carbonització eficaç per a fusta coníferes laminada,                      β0 mm/m 0,70 
Temps d’actuació del foc, segons DB SI 6, taula 3.1  Elements estructurals   R90    t m 
                                                 Cobertes lleugeres, amb pes propi < 1kn/m2   R30    

90 minuts 
30 minuts 

 
 Normativa aplicable i certificació del producte: 

  CONÍFERES MASSISSA      CONÍFERES LAMINADA ENCOLADA 
Espècies                                  UNE  56501 / UNE EN 13556 
Classificació      UNE 56544 / DIN 4047 / BS 4974 / NF B 52001 / INSTA 142 / NGRDL /  NLGA 
Designació classe resistent                   UNE EN 338                                         UNE EN 1194 
Certificació Control Extern      Espanya            AITIM                           Espanya        AITM (UNE EN 386)                

                               CIDEMCO                   Alemanya      Otto Graf  (DIN 1052) 
     França               CTB                             França           ACERBOIS Glulam (EN 386) 
     Països Nòrdics  NTI                              USA               APA-AWS (ANSI A 190.1) 
     USA                   WPA                                                 AITIC (ANSI/AITC  A 190.1)  
                               SPIB 
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     Canadà             COFI 
Assaig delaminació                     - - - - -                                                   EN 391 
Assaig esforç tallant                     - - - - -                                                   EN 392 

 
CONTROL DE PROJECTE  
Accions adoptades en  càlcul: 

- Designació......................................................... C24  -  GL24h 
- Resistència a flexió, Fmk .................................... 24  -  24 N/mm2 

- Ambient de servei.............................................. interior sec 
- Durada de la càrrega.......................................... Permanents i Curta durada 
- Factor de modificació, Kmod pp pes propi............. 0,60  
- Factor de modificació, Kmod sob sobrecàrregues.. 0,90 

- Coef. Majoració per accions permanents,YG...... 1,35 

- Coef. Majoració per accions variables, YQ.......... 1,50 

- Coef. De Seguretat pel material, YM.................. 1,30 -  1,25 

Descripció de càrregues verticals: 
     Estructura principal  Coberta lleugera 
Pes propi: 

- Coberta inclinada de teula ventilada.. 0,60 kN/m2   0,60 kN/m2  
- Sostre d’entramat lleuger de fusta....   0,40 kN/m2  0,40 kN/m2 
- Cel ras de placa de guix laminat.......   0,20 kN/m2     

Total Pes Propi...................   1,20 kN/m2  1,00 kN/m2 
 
Sobrecàrregues: 

- Ús coberta inclinada G1 manteniment..... 1,00 kN/m2 
- Neu, altitud 220 m.................no es considera ja que és < a la carrega de manteniment 
- Vent  coberta plana............................... 0,50 KN/m2 

Total Sobrecàrregues..........   1,70 kN/m2 

Sistema de càlcul i dimensionat: 
Les seccions indicades en el plànol d’estructura i de coberta, han estat calculades segons 
les dades del tipus de fusta escollit i amb el càlcul dels estats límits últims E.L.U. i estats 
límits de servei, E.L.S., i s'ha comprovant: resistència a flexió, fletxa i comportament al 
foc, amb el càlcul de resistència al foc R90 en estructura i R30 en coberta lleugera.  
Càlcul realitzat en l’estructura de sostres i de la coberta en la llum mes desfavorable 
(S’adjunten comprovacions de les seccions indicades) 

Humitat: 
Es important que al col·locar la fusta en obra, aquesta tingui una humitat lo mes semblant 
possible, a la humitat de servei prevista, pel lloc on estarà instal·lada, es a dir que hi aigua 
un equilibri higroscòpic, segons les condicions ambientals, lo que suposarà que la fusta ni es 
dessequi ni s’infli, degut a pèrdues o guanys del contingut d’humitat, i així el comportament 
de la fusta serà mes estable. 
L’augment o pèrdua d’humitat o quantitat d’aigua d’impregnació, pot produir variacions 
dimensional, cargolaments, curvatures de cara o cantell, clivelles, etc. 

Tractament preventiu: 
El procediment per determinar el tractament a aplicar a la fusta depèn de l’assignació de la  
classe de risc corresponent segons la normativa i en conseqüència aplicar, si s’escau, un 
tractament preventiu.  Les classes de risc depenen principalment del grau d’humitat a que 
estarà sotmès l’element, en funció del lloc on s’instal·larà. En funció de la UNE EN 335-1 
Taula 8.1, SE-M 3.2.1.2. apartat a), les classes de risc son cinc, en funció de la humitat. En 
el nostre cas ens trobem en la classe de risc “1” ja que l’estructura de fusta es troba en un 
interior sota coberta i sense cap exposició a la humitat (H<20%) “Clase de riesgo 1: Piezas 
estructurales en el interior de la edificación como viguetas de forjado, vigas, pares de 
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cubierta, pies derechos, etc.”. Segons aquest tipus d’exposició, i seguint les indicacions de 
la UNE EN 335-1 Taula 8.4, SE-M 3.2.1.4. apartat 1), la normativa no ens obliga a cap 
protecció addicional.   
Protecció aconsellable, Superficial (P2, R2, UNE EN 351-1) a base de pincelat o 
pulverització, amb productes orgànics hidrodispersables. 

Sistema constructiu i muntatge: 
Damunt de les riostres de la base de la planta baixa, es muntaran unes bigues sabateres 
separades del formigó amb una tela de butil o asfàltica. Sobre aquestes es muntaran les 
parets d’entramat lleuger, atornillades a les sabateres i col·locades en els dos sentits 
d’arriostrament. Damunt es col·locarà el sostre amb entramat lleuger de fusta. Tan els 
entramats verticals com els horitzontals estan format per unes bigues i de OSB-3 estructural 
en cada cara, encolat i cossit, donant al conjunt l’arriostrament necessari. (veure plànol de 
detall).  
L’estructura principal es a base de pòrtics, amb pilars i cavalls amb parells tirants i pendeló.   
Els pilars aniran fixats als fonaments amb 4 barres roscades per poder efectuar 
l’anivellament de la base de pilar, formada una platina amb carteles de reforç, segons detall, 
en el que es recolzarà el pilar i anirà unit amb un connectors  del tipus perns per a unió fusta 
metall. En el cap dels pilars amb acabat en forma de U, es recolzarà l’encavallada, amb un 
tall horitzontal,  per tal de minimitzar els esforços horitzontals i l’aparició de moments 
flectors. La unió amb el pilar i entre el elements de l’encallada, serà amb tirafons de tot 
rosca, del tipus fusta fusta 
El sistema de unió del pilar amb la fonamentació a base d’unes platines metàl·liques que 
permeten que la base del pilar estigui separada del terra i pugui ventilar, garanteix una 
classe de servei 1.   
Tota la fusta portarà un tractament insecticida fungicida amb nivell de protecció NP1, 
aconsellable NP2. 
 

S’adjunten comprovacions de les seccions de càlcul.  
 
 
 

.  
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f c,0,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a compresión

E 0,k = 9,4 KN/mm2 Módulo elasticidad característico
rm = 3,8 KN/m3 Densidad característica

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

2H + 2B

H = 36 cm I = 139.968 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)
B = 36 cm W = 7.776 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 1296,0 cm2

H ef = 22,0 cm I ef = 19.521 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)
B ef = 22,0 cm W ef = 1.775 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

Area ef = 484,0 cm2

N pp* = 36,75 KN N su* = 28,30 KN Axil mayorado
M pp* = 20,70 m·KN M su* = 15,92 m·KN Momento flector mayorado

Y pp = 1,00 Y su = 1,00 Coef. Mayoración 

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio
Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,11 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección
Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio
b v = 1,00 Coef de pandeo que depende de los apoyos del pilar
b c = 0,10 Coef de pandeo que depende del material

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE PILARES DE MADERA MACIZA Y 
LAMINADA

SOMETIDOS A CARGA DE FUEGO
Compresión simple y compuesta

Clase de madera: GL24 LAMINADA HOMOGÉNEA

Obra : Loacl Escoles VALLFOGONA
Tipo de pieza : Pilars Pórtics, biarticulats, secció 36x36 

Cargas y coeficientes

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Resist. al fuego : R-90

Propiedades de la sección

Clase de servicio: CS 1

Caras expuestas:

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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Esbeltez mecánica

l= 56,69

Esbeltez relativa

lrel = 0,91 > 0,30 Hay que comprobar pandeo

K v = 0,95

X c = 0,834

fc,0,d = 23,0 N/mm2 > sc,0,d = 22,0 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 
a compresión del material 96% en la sección eficaz

>

fc,0,d  >  sc,0,d

Inestabilidad de soportes

Equipo
Titulación

CUMPLE

Fecha

Estado límite último compresión

Se definen la esbeltez (l) y la esbeltez relativa (lrel) y a través de ellos los coeficiente Kv y Xc para evaluar 
el efecto del pandeo en la estructura 

Condición de cumplimiento
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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Q su = 28,30 KN M su = 15,92 m·KN b  = 1,00

Q pp = 36,75 KN M pp = 20,70 m·KN

L  = 3,60 m, longitud de cálculo del pilar

Cargas y Longitud en Pilares

Aquí debemos introducir las cargas axiles en el pilar y el momento (si lo hubiera) actuante en la 
sección a comprobar. Recordemos que puede haber varias secciones críticas en cada tramo. Las 

acciones se dividirán en peso propio (pp) y sobrecarga de uso (su)

PILARES

PILAR 1 - BiarticuladoElegir el tipo de pilar, s/ sus apoyos:

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 2,7 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 11,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 3,8 KN/m3 Densidad media

D ef = 70,0 mm Profundidad de carbonización

B = 20 cm I = 141.973 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 44 cm W = 6.453 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,33 KN/ml

B ef = 6,0 cm I ef = 25.327 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 37,0 cm W ef = 1.369 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 222,0 cm2

N pp = 0,00 KN N su = 0,00 KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 22,07 m·KN M su* = 15,93 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 18,92 m·KN V su* = 13,65 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Loacl Escoles VALLFOGONA

Clase de servicio:

Cargas y coeficientes

CS 1

R-90

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Inferior y laterales

Cavall Portics-L=7m-RF90 3 cares-Qsu 3,90 Qpp 5,07-Biga 20x44

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL24

Resist. al fuego :

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,03 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 28,5 N/mm2 > sd = 27,8 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 97% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = 2,2 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 71% en la sección eficaz

>

Fecha

Equipo
Titulación

Condición de cumplimiento

fm,d  > sd

fv,d  > td

CUMPLE

Estado límite último cortante

Estado límite último flexión
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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d' = 0,00260

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 2,05 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 1,48 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
2,98 mm  = L/2350 < L/300 = 23,33 mm

dsu < L /350
1,48 mm  = L/4728 < L/350 = 20,00 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
3,81 mm  = L/1839 < L/300 = 23,33 mm

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/300 Resto de casos (cubiertas)

Titulación
Equipo

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse de 
un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

)1()1( 2 defsudefpptot kk ⋅+⋅++⋅= ψδδδ

IE
Lq
⋅
⋅

⋅=
4

'δδ

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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q su = 3,90 KN/ml

q pp = 5,07 KN/ml q ppv = 5,40 KN/ml, sumando el pp de la viga

L  = 7,00 m, longitud de cálculo de la viga

M su = 23,89 m·KN V su = 13,65 KN

M pp = 33,10 m·KN V pp = 18,92 KN

TIPO 1 - Viga biapoyada

En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso y las debidas a peso 
propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en cubierta, 

puede existir una componente axil.

VIGA 3 - BiempotradaElegir el tipo de viga de entre los siguientes:

Cargas y Longitud en Vigas

Vigas de un vano

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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f m,k = 24,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
f v,k = 2,7 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 11,6 KN/mm2 Módulo elasticidad medio
rm = 3,8 KN/m3 Densidad media

D ef = 28,0 mm Profundidad de carbonización

B = 10 cm I = 11.520 cm4 Momento de inercia (de la sección completa)

H = 24 cm W = 960 cm3 Momento resistente (de la sección completa)

Area = 8,0 cm2

Peso = 0,09 KN/ml

B ef = 4,4 cm I ef = 2.284 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

H ef = 18,4 cm W ef = 248 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

A ef = 81,0 cm2

N pp = KN N su = KN Axil

N pp* = 0,00 KN N su* = 0,00 KN Axil mayorado

M pp* = 1,69 m·KN M su* = 1,52 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 1,74 m·KN V su* = 1,56 m·KN Cortante mayorado
g pp = 1,00 g su = 1,00 Coef. Mayoración cargas

Entramat lleuger coberta-R30-L=3,90-Qsu0,80 Qpp0,80-seccio10x24

Clase de madera:

Tipo de pieza :

Caras expuestas:

LAMINADA HOMOGÉNEAGL24

Resist. al fuego : R-30

Interior seco (Temp > 20º, 
Humedad < 65%)

Todas

Clase de servicio:

Cargas y coeficientes

CS 1

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DE MADERA MACIZA   Y 
LAMINADA

SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO
Flexión simple y compuesta

Loacl Escoles VALLFOGONA

Cargas permanentes Sobrecargas de uso

Propiedades de la sección

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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k cr = 1,00 Factor de corrección por influencia de fendas en esfuerzo cortante

k fi = 1,15 Factor de modificación en situación de incendio

Kmod = 1,00 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,10 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio

fm,d = 30,2 N/mm2 > sd = 13,0 N/mm2

Capacidad resistente máxima Tensión aplicada 

a flexión del material 43% en la sección eficaz

>

fv,d = 3,1 N/mm2 > td = 0,6 N/mm2

Capacidad resistente máxima Cortante aplicada 

a cortante del material 20% en la sección eficaz

>

fv,d  > td

CUMPLE

Estado límite último cortante

Estado límite último flexión

Condición de cumplimiento

fm,d  > sd

Fecha

Equipo
Titulación
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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d' = 0,01302

Dónde: Kdef  = 0,60 es el factor de fluencia para
Dónde: Y2 = 0,30 para cargas de corta duración

dpp = 2,01 mm Flecha instantánea debida a carga permanente
dsu = 1,80 mm Flechainstantánea debida a sobrecarga de uso

<
3,33 mm  = L/1170 < L/300 = 13,00 mm

dsu < L /350
1,80 mm  = L/2163 < L/350 = 11,14 mm

(1+Kdef)·dpp +(1+Y2·Kdef)·dsu·Y2 < L /300
3,85 mm  = L/1012 < L/300 = 13,00 mm

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la fluencia , 
más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, causada por 
la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable

CUMPLE

 Triple Condición de cumplimiento

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta duración 
deberá ser inferior a L/350

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al tratarse de 
un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas NO se mayoran

CS 1

Kdef·dpp + (1+Y2·Kdef) · dsu 

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

L/300 Resto de casos (cubiertas)

Titulación

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
SOMETIDAS A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 con 
cualquier combinación de carga

Fecha

Equipo

)1()1( 2 defsudefpptot kk ⋅+⋅++⋅= ψδδδ

IE
Lq
⋅
⋅

⋅=
4

'δδ

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Realizado por Ángel M. Cea Suberviola - www.maab.info - angel@maab.info - Bajo licencia Creative Commons

q su = 0,80 KN/ml

q pp = 0,80 KN/ml q ppv = 0,89 KN/ml, sumando el pp de la viga

L  = 3,90 m, longitud de cálculo de la viga

M su = 1,52 m·KN V su = 1,56 KN

M pp = 1,69 m·KN V pp = 1,74 KN

VIGA 1 - BiapoyadaElegir el tipo de viga de entre los siguientes:

Cargas y Longitud en Vigas

Vigas de un vano

TIPO 1 - Viga biapoyada

En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso y las debidas a peso 
propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en cubierta, 

puede existir una componente axil.

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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CN 6.    SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, DB SI 

Consistirà en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris de l’edifici, pateixin 
danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència de les 
característiques del projecte i construcció de l’edifici, així com del seu manteniment i ús 
previst. Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat, compleixen les 
exigències bàsiques del DB SI de Seguretat en cas d’Incendi, i a més, és dona 
compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
complementaris de la NBE CPI/91”.  
 
Definició dels paràmetres del DB SI Seguretat en cas d’incendi:   
(Projecte Bàsic) 
Dades generals de l’edifici, necessàries per a la justificació del compliment de les 
exigències del DB SI amb ús Principal: edifici polifuncional,  PÚBLICA CONCURRÈNCIA. 

- Superfície construïda 112,68m2 < 500m2, sector únic d’incendi.  
- Altres Usos: No n’hi ha 
- Locals de risc: No n`hi ha. 
- Edifici aïllat de planta baixa: Estabilitat al foc de l’estructura R90 
     Estabilitat al foc de la Coberta  lleugera  R30 
- Altura d’evacuació descendent de l’edifici: Sortida d’evacuació en Planta Baixa. 
- Altura d’evacuació ascendent del soterrani: No n’hi ha 
- Càlcul de l’ocupació: Sala d’usos múltiples 111,75m2  1p/1m2   = 112 persones 
    Vestíbul i accés            29,40m2  1p/2m2   =   15 persones 
    Lavabos de planta        16,75m2  1p/3m2   =     6 persones 
    Sala de serveis             17,50m2  1p/10m2 =     2 persones 
    Traster magatzem        10,60m2  1p/40m2 =     1 persones 

           Total    136 persones 
- Nombre de sortides: 2 oposades per ocupació > 100 persones 
- Senyalització: -Enllumenat d’emergència – Enllumenat d’abalisament – Sortides  
                         -Sortida d’emergència – Recorreguts evacuació – Sistemes d’extinció 
-Instal·lacions de protecció contra incendis: Extintors 21A-113B  cada 15m 

Dades de les condicions d’aproximació i accessibilitat de les façanes, necessàries per a 
la justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 5 i Decret 241/94:  

Espai d’aproximació:  
 - Amplada lliure vial: 7,0 m 

- Alçada lliure mínima vial > 4,50 m 
- Pendent màxima: pla 
- Capacitat portant: 20 KN/m2 

Espai de maniobra:  
- Distància màxima accés principal: 0,00m 
 - Franja de separació a zones forestals: No es el cas (Sol urbà) 

Accessibilitat per façana:  
- Façanes accessibles: Façana C. Onze de Setembre 

 

 
Justificació de les exigències del DB SI Seguretat en cas d’incendi     
(Projecte Bàsic) 
 
Fitxes justificatives dels paràmetres del DB SI per donar compliment a les exigències de 
Seguretat en cas d’Incendi  
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CN 7.    SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

L’objectiu del requisit bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat, és reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici tinguin danys d’un ús previst per l’edifici.  
 
Definició dels paràmetres del DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat  
(Projecte Bàsic) 
SUA 1 Condicions per limitar el risc de caigudes.  

1. Resistència al lliscament dels terres: Accés exterior i rampa  > 6% :   Classe 3 
       Interior de l’edifici,   sec :        Classe 1 
      Banys, interior humit:       Classe 2 
      Escales vestíbul, interior sec:     Classe 2 

- Zona d’accés exterior i rampa exterior, considerada zona exterior humida i amb 
pendent superior al 6% en la rampa, exigies una classe 3, amb una resistència al 
lliscament del paviment Rd>45. Serà un paviment de panot de formigó per a 
exteriors amb les característiques indicades.  
- Zona interior del local, a excepció dels banys, considerada zona interior seca i 
plana, exigies una classe 1, amb una resistència al lliscament del paviment entre 
15<Rd<35: Serà un paviment de terratzo polit i abrillantat.  
- Zona interior dels banys, considerada zona interior humida i plana, exigies una 
classe 2, amb una resistència al lliscament del paviment entre 35<Rd<45: Serà un 
paviment de terratzo polit i amb un tractament antilliscant que proporcioni una 
classe 2.  
- Zona de les escales interiors, considerada zona interior seca, exigies una classe 
2, amb una resistència al lliscament del paviment entre 35<Rd<45: Serà un 
paviment de pedra artificial de gra mig polit i amb un tractament antilliscant que 
germanitzi una classe 2.  

2.Discontinuïtat dels paviments:  
No son admesos 

3. Protecció del Desnivells:    
Protecció de les obertures, tipus balconera, amb desnivell superior als 55cm. 

4.Escales i rampes:   
Escales: Les del vestíbul son de ús general..  
Rampes: Es de ús general, però hi ha recorreguts alternatius a peu pla sense   
desnivell. Per tant no cal complir exigència del DB SUA.  

4.Neteja dels envidraments exteriors:   
Accessibilitat per a la neteja dels vidres exteriors: Es tracta d’un edifici de planta 
baixa.  

SUA 2 Condicions per a limitar el risc d’impactes o d’enganxades. 
 A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els 
quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació.  

SUA 3 Condicions per a limitar el risc d’immobilització en recintes tancats.  
A les portes amb bloqueig interior dels banys i lavabos dels habitatges, s’instal·larà un 
sistema desbloqueig des de l’exterior. 

SUA 4 Condicions per a limitar el risc causat per il·luminació inadequada.  
Enllumenat funcional mínim en les zones de circulació: 

- Nivells mínims d’il·luminació en les zones de circulació tan exteriors com interiors.. 
Enllumenat d’emergència: 
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- En sortides, recorreguts d’evacuació, senyals i zones dels quadres de distribució. 

SUA 5 Condicions  per a limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació.  
NO és d’aplicació. Ocupació de 136 persones < de 3000 espectadors drets. 

SUA 6 Condicions per a limitar el risc d’ofegament.  
NO és d’aplicació.  

SUA 7 Condicions per a limitar el risc causat per vehicles en moviment.  
NO és d’aplicació.  

SUA 8 Condicions per a limitar el risc causat per l’acció del llamp.  
Justificació de la necessitat o no d’un sistema de protecció d’acord amb el resultat 
expressat en la Fitxa justificativa del paràmetres del DB SUA-8.  
S’haurà d’instal·lar sistemes de protecció contra el llamp, quan la freqüència esperada 
d’impactes Ne sigui superior al risc admissible de l’edifici Na. 

SUA 9 Condicions d’accessibilitat.  
Justificat en l’apartat CN 3 Funcionalitat d’accessibilitat, juntament amb el D 135/1995 
del DB SUA-8.  

 
Justificació de les exigències del DB SUA Seguretat d’utilització i Accessibilitat    
(Projecte Bàsic) 
 
Fitxes justificatives dels paràmetres del DB SUA 8   
Fitxes justificatives dels paràmetres del DB SUA 9 (veure funcionalitat d’accessibilitat)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUA-8 CTE Paràmetres del DB SUA compliment a les exigències de 
Seguretat d’Utilització i accessibilitat 

INSTAL·LACIÓ  
DE PROTECCIÓ AL LLAMP   
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Ref. del projecte  
 
 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó   

NO 
és necessària doncs:  

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na) 
�   Ne � Na      

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)   
�   Ne > Na     

Ne = Na = 

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.  

SÍ 
és necessària doncs:  

* Edificis amb altura > 43m  

 
 

P R O C E DI M E N T  DE  V E R I F I C AC I Ó     

Municipi:  � Ng : (núm. impactes / any km2)   
  Densitat d’impactes sobre el 

terreny Ng impactes / any km2 :  
 

� Ae : (m2) Superfície de captura 
equivalent de l’edifici aïllat 

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

 

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts � C1 = 0,50 

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos � C1 = 0,75 

* edifici aïllat � C1 = 1,00 

� C1 :  
  Coeficient relacionat amb l’entorn  

* edifici situat a dalt d’un turó � C1 = 2,00 
 

Ne 

FREQÜÈNCIA 
ESPERADA 
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  
 

· Ne = 61eg 10CAN ����  = x x x 10-6  Ne =                        impactes /any
 

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50  metàl·lica C2 = 1,00  metàl·lica C2 = 2,00  

formigó  C2 = 1,00  formigó  C2 = 1,00  formigó  C2 = 2,50  

� C2 :  
  coeficient segons tipus de 

construcció 

fusta C2 = 2,00  fusta C2 = 2,50  fusta C2 = 3,00  
 

* edifici amb contingut inflamable � C3 = 3,00  � C3 :  
coeficient segons el contingut 
de l’edifici * edifici amb altres continguts � C3 = 1,00  

 

* edifici no ocupat normalment � C4 = 0,5  

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00  

� C4 :  
  coeficient segons l’ús de l’edifici  

* resta d’edificis � C4 = 1,00  
 

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei 
imprescindible (hospitals, bombers,...) �     

C5 = 5,00  

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus �     C5 = 5,00  

� C5 :  
  necessitats de continuïtat de 

les activitats que es 
desenvolupen en l’edifici 

* resta d’edificis � C5 = 1,00  
 

Na  

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  
 

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 �

���
= 3105,5 �

���
 

Na = 

 

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E �
e

a
N
N

1� = 1 �  E � 

 

4 0 �  E < 0,80        �  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80 �  E < 0,95     

2 0,95 �  E < 0,98    

E � 0,98  

* Edificis amb altura > 43m  

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP 
 · NIVELL DE PROTECCIÓ 

DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de 
protecció de la instal·lació 
condiciona les 
característiques dels sistemes 
externs de protecció contra el 
llamp. 

1 

* Edificis en els que es manipulin 
substàncies tòxiques, 
radioactives, altament inflamables 
o explosives. 

 

�  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

 
 

L’edifici     disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
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Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 
CN 8.   SALUBRITAT 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la 
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant 
d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de 
l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 
 
Definició dels paràmetres del DB HS Salubritat    
HS 1 Protecció enfront de la humitat.  (Projecte Bàsic) 

Pel que fa al disseny de les façanes: 
- zona eòlica...................................... C  
- zona pluviomètrica.......................... III   
- altura de coronament de l’edifici..... 4,20 m   
- classe d’entorn de l’edifici............... E0 
- grau d’exposició al vent................... V3 

Per al disseny de murs i terres: 
- coeficient de permeabilitat del terreny.. <10-5 cm/s 
- presencia d’aigua............................. Baixa  

HS 2 Recollida i evacuació de residus. (Projecte Bàsic) 
En principi NO hi ha previsió de generació de residus, a l’espera de definir-se cap 
activitat.  

HS 3 Qualitat d l’aire interior. (Projecte Executiu) 
En principi no hi ha previsió de sistemes de renovació d’aire, a l’espera de definir-se 
cap activitat.  
Inicialment l’edifici te ventilació creuada i zenital.  

HS 4 Subministrament d’aigua. (Projecte Executiu) 
L'edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de 
forma sostenible, i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, 
incorporant mitjans que permetin l'estalvi i el control del cabal d'aigua, d’acord amb les 
següents indicacions: 

- El cabal de cada aparell estarà definit en el DB HS 4, no obstant d’acord amb el 
Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, bidets, 
aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon. 
- Les cisternes dels wàters tindran mecanismes de doble descàrrega, totes les 
aixetes disposaran d’airejadors, i les dels lavabos temporitzadors. En cas de la 
previsió d'instal·lació de rentavaixelles, aquesta serà amb aigua freda i calenta. 

HS 5 Evacuació d’aigües. (Projecte Executiu) 
Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de 
disseny, dimensionament, execució i materials previstes al DB HS-5, així com els 
paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis.  

 
Justificació de les exigències del DB HS Salubritat      (Projecte Bàsic) 
Fitxa justificativa dels paràmetres del DB HS per al compliment a les exigències 
d’Habitabilitat i Salubritat, en el Projecte Bàsic. 

Justificació de la protecció enfront la humitat       (Projecte d’Execució) 
Fitxa justificativa del compliment de HS 1, Protecció enfront la humitat 

Justificació del dimensionat de la instal·lació d’aigua       (Projecte d’Execució) 
Fitxa justificativa del dimensionat “Documentació Tècnica d Fontaneria” 
 
 
 
 
 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) � 10-2 10-5<Ks<10-2 � 10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10�� � 10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) � 15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

B18-053 Edifici Polifuncional



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal  � 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

B18-053 Edifici Polifuncional
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat HS
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)
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Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 ������
�8����
���
�
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��
�����
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(L’+�-����
� del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional
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Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable � 1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments
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El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 ������
��
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&���������

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D % 3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
�����	
�	������	������(9) �����	
�	������	�����

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior =���"!5"5
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Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

��������	���������������������������������������������	
�	�	������������������������	��������
���������	���������	��������	�����(10) 

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) +�-����
�J
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(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: ������
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Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5) ���������������������������	��������������	���!���	����"�������
�	������������������	"�������	���	�	��������	������������#����	�	���$� 
���������	���������������������	�	�������������	���!���	����������������%�������������������
�	����������&'�*+�;����������;$=$?@

 - ��������	���!���	����	��������	������������������������������"����������������	�	����	������������������	�������&�G�*J;�������*�
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(6) L’expulsió de l’aire viciat �������%������
�������������������!�����	��������#���������	�����@
 - U�����������������������������	
�	��	����������������	����������	�@�?������������	�W�=����	�#�������	�����W��������������������

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 
�����	�����	��X�=��$��

 - +�������@�;������������	�����������"����������������������	���Y�������������	��	����������!���	�����
�����������������	��	�[�	�
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) \��������;$?$?$;�����]^��&'�*+�;��������%�����!�����	�������	����������������������	����������������	��	"	����������������	���	����
D.141/2012 Condicions �8�����
��&��������������������	!�������!�����	�����������	�������%������������������
����������������������	
�	$

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) ��������	�
������
��
���������	�����
����	��������@�_����������	���������	��������	��������������	
�	���_`^��Y_&$�?k=wJ=kkw[��
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua � L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
� Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 

amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

� El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn: � Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
� Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: � Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q � 0,04l/s � urinaris amb cisterna 
q � 0,05l/s � “pileta” de rentamans 
q � 0,10l/s � rentamans, bidet, inodor 
q � 0,15l/s � urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q � 0,20l/s � dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q � 0,25l/s � rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q � 0,30l/s � banyera G 1,40m, aigüera no domèstica 
q � 0,60l/s � rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q � 0,03l/s   � “pileta de rentamans 

q � 0,065l/s � rentamans, bidet 
q � 0,10l/s   � dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q � 0,15l/s   � banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q � 0,20l/s   � banyera G 1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q � 0,40l/s   � rentadora industrial (8kg) 

Pressió: � Pressió mínima:   Aixetes, en general   � P G 100kPa 
  Escalfadors i fluxors � P G 150kPa 

� Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum � P X 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: � Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals � Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

� Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació � Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge � Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS � La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

� A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

B18-053 Edifici Polifuncional



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte � La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

� S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació � Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat � El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat � Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment � Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

B18-053 Edifici Polifuncional



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes  
Mitgeres descobertes  

 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES
Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) � 15 16-40 41-100   

Classe d’entorn  E0 E1  

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau � 5 B3+C1  

Grau � 2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  

Grau � 3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau � 4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 
 

Grau � 5 B3+C1

Grau � 2 B1+C1+J1+N1                 C1+H1+J2+N2

Grau � 3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire  

Grau � 5 B3+C1 

Ventilada  Grau � 5 B3+C1 
Grau � 4 R1+B2+C1aïllament no 

hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau � 5 B3+C1

Grau � 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire Grau � 5 B3+C1

Grau � 4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau � 5 R3+C1

Grau � 2 R1+C1

Grau � 3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau � 5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau � 5 B3+C1

Grau � 4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau � 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau � 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

 

Grau � 5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire  Grau � 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 
 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 

reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.  

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE FONTANERIA 
Situació Tipus d’edifici Nombre de locals Nombre de plantes 1 

Característiques de l’edifici Vallfogona de 
Balaguer 

Local 
Polifuncional 

1 Planta baixa 
 

Continu Descalcificació Xarxa 
pública 

Pressió de 
subministrament m.c.a. Tipus de 

subministrament Discontinu Esterilització 
Filtració Pou Profunditat m Cap 

2 
Informació prèvia Captació 

privada 
Cisterna Capacitat m³

Cabal m³/h

Tractament 
previst per 
l’aigua 

 
Ø muntants 

1 a 15 m Superior a 15 m

Ti
pu

s Local polifuncional 

C
ab

al
 

in
st

al
·la

t, 
l/s

 

Ø
 c

la
u 

co
m

pt
ad

or
 Llisa 

Ø mm 
Rugosa
Ø mm 

Llisa 
Ø mm 

Rugosa
Ø mm 

Nº màx. d’habitatges (1) 

A Sup. =< 60 m2 
Aigüera, safareig, WC 0 - 0.55 15 16 ¾” 20 1” 2 5 25 75 120 200 

B 
Sup. =< 75 m2 
Aigüera, safareig, lavabo 
amb dutxa 

0.6 - 0.95 20 20 1” 20 1” 1 3 16 50 90 150 

C Sup. =< 100 m2 
Aigüera, safareig, bany 1 - 1.45 20 20 1” 25 1 ¼” 1 2 14 45 80 130 

D 
Sup. =< 120 m2 
Aigüera, safareig, ofici, bany 
i lavabo 

1.5 - 1.95 30 20 1” 25 1 ¼”  2 10 40 70 110 

E 
Sup. >120 m2 
Aigüera, safareig, ofici, 2 
banys i lavabo 

2 - 2.95 40 25 1 ¼” 30 1 ½”   6 30 60 90 

3 

Presa de 
l’edifici 

Tub d’alimentació general (2) 1 
¼” 

1 
½” 2” 2 

½” 3” 3 1/2”

Nº d’habitatges que alimenta el grup  De xarxa Màxima 
H + 45  m.c.d.a.

Des de  la planta  A la planta  
Grup de 
sobreelevació 

H = m

Aspiració 
De dipòsit Mínima 

H + 15  m.c.d.a.

individuals l Dipòsit de 
reserva Tipus i capacitat centralitzat l Situació  

Vàlvula reductora de pressió desprès de comptador, 
Per pressions superiors a 5 atm 

Altra 
situació 

 

Acer Clau general (Ø corresponent al de 
presa) Material Llautó - bronze Situació  

Horitzontal Vàlvula de retenció (Ø corresponent al 
tub d’alimentació) Muntatge Vertical Situació  

Situació bateria  

4 

Elements 
de la 
xarxa 
general 

Bateria de 
comptadors Nº de comptadors Tipus de bateria Columna Quadre 

Es col·locarà clau de tancar abans i 
després dels comptadors 

Instal·lació de Aigua freda Aigua calenta Desguassos 
Material de les conduccions Rugoses 

(4) 
Llises 

(5) 
Rugoses Llises PVC, Ø mm Observacions 

Ramal a bany complet, (f) ¾” 16 ¾” 16 100  
Ramal a lavabo complet, (f) ¾” 16 ¾” 16 100  
Ramal a aigüera, safareig i rentadora, (f) 1” 20 1” 20 80  
Ramal a bany complet, (f/c) 1” 20   100  
Ramal a lavabo complet, (f/c) ¾” 16   100  
Ramal a aigüera, safareig i rentadora, 
(f/c) 1” 20   80  

Banyera ¾” 16 ¾” 16 50  
Lavabo ½” 12 ½” 12 40  
Wàter ½” 12   80  

5 

Instal·laci
ó interiors 
dels 
habitatges 
(3) 

Bidet ½” 12 ½” 12 40  
Elèctric Acumulador A gas 200 Litres 

Escalfador instantani de gas  Litres/minut 
Instantani  Litres/minut 

Individual  

Sistema mixt amb calefacció Amb acumulador  Litres 
Sistema mixt amb calefacció Acumulador  Litres 

Caldera  Kcal/h 

6 

Producció 
de l’aigua 
calenta 

Centralitzada a 
l’edifici Independent Acumulador C

ab
al

, 
lt/

m
in

 

 
 Litres S

itu
ac

ió
 d

el
s 

ap
ar

el
ls

 

Zona dels banys 

 
 

                                                 
1 En el cas d’haver-hi a l’edifici diferents tipus d’habitatges (A, B, C, D o E) a efectes de dimensionat del ramal de presa, es 

consideraran tots del cabal superior. 
2 Aquestes dimensions són per a una longitud de tub no superior a 15 m; per longituds entre 15 i 40 m s’hauran d’augmentar ½”. 
3 Aquests valors són orientatius i en tot cas s’hauran de justificar en funció del recorregut dels tubs. 
4 La denominació de canonades llises correspon a les de coure i plàstic. Els diàmetres expressats són els interiors. 
5 La denominació de canonades rugoses correspon a les de d’acer galvanitzat . Els diàmetres expressats són els interiors. 
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CN 9.    ESTALVI D’ENERGIA 

Consisteix en aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització de 
l’edifici, reduint a límits sostenibles el seu consum, i aconseguir també que una part 
d’aquest consum procedeixi d’energies renovables. L’edifici és projectarà, és construirà, 
s’utilitzarà, i es mantindrà, de forma que doni compliment a les exigències bàsiques del 
DB HE d’Estalvi d’energia. 
 
Definició dels paràmetres del DB HE Estalvi d’energia    
(Projecte Bàsic o Executiu) 

S’aplica el DH HE sota les següents consideracions: 
Dades prèvies: 

- Municipi, Província:     Vallfogona de Balaguer, LLeida 
- Altitud de l’emplaçament:    235m  
- Zona Climàtica,DB HE1 apèndix B-1:  D3  
- Tipus d’intervenció:     Obra nova 
- Us de l’edifici:     Pública concurrència 
- Tipus de calefacció:    Aerotermia aire - aire 
- Producció de ACS:     Acumulador elèctric i plaques solars 
- Sistema de refrigeració:    Aerotermia aire - aire  
- Ocupació persones:    136 persones 
- Demanda de referència ACS a 60º:  Escoles 3 l/persona 

Definició de l’envolvent tèrmica amb: 
- Espais habitables: els habitatges i les zones comuns 
- Espais NO habitables: l’aparcament, els trasters i els locals sense ús. 

 Mètode ce càlcul de la Qualificació energètica: 
- Opció simplificada, CE3X 

HE 0 Limitació del consum energètic.  
L’edifici ha de complir que el consum energètic d’energia primària no renovable, no 
ha de superar el valor límit Cep,lim en funció de la zona climàtica i el seu ús previst.   

Justificació del HE 0 per donar compliment a limitació del consum energètic 
Fitxa HE 0 Limitació del consum  (Projecte Bàsic i Executiu) 

HE 1 Limitació de la demanda energètica.  
L’edifici disposarà d’una envolvent, que limitarà la demanda energètica necessària per 
tal de donar confort tèrmic, en funció del clima de la zona i l’ús de l’edifici, tan a l’estiu 
com a l’hivern. Aquest envolvent, tindrà unes característiques, d’aïllament, inèrcia, 
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació, tal que a més de la reducció de la 
demanda, reduirà el risc d’aparició d’humitats de condensació superficial, amb un 
tractament adequat dels ponts tèrmics, per a limitar les pèrdues o ganàpies de calor.  

Justificació del HE 1 per donar compliment a limitació de la demanda energètica 
Fitxa HE 1 Limitació de la demanda  (Projecte Bàsic i Executiu) 

HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.  
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades 
per garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels 
seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  

Justificació del DB HE-2, Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques   
Fitxa RITE, Dades generals de les instal·lacions tèrmiques  (Projecte Executiu) 
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HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. (Projecte Executiu) 
S’aplicarà el DB HE 3 a totes les instal·lacions d’il·luminació interior de l'edifici 
projectat, excepte a l'interior dels habitatges. 
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels 
seus usuaris i alhora eficaços energèticament disposant d’un sistema de control que 
permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de 
regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin 
unes determinades condicions. 
Els valors de l’Eficiència Energètica de la Instal·lació, VEEI estan indicats en el DB 
HE3. 

Justificació del DB HE 3, Eficiència energètica de les Instal·lacions d’il·luminació     
Fitxa justificativa del DB HE 3, Paràmetres per al compliment de l’exigència 
 (Projecte Executiu) 
 

HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.  
La contribució solar mínima s’aplicarà sense cap disminució. En el nostre cas NO es 
podrà prescindir de la contribució solar mínima, ja que el sistema escollit per la 
climatització, tot i que sigui renovable, es aire–aire, i per tant no fa aportació d’ACS. 
Per tant una part es cobrirà mitjançant una instal·lació d’energia solar. 
Càlcul de la demanda: 
La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de 
l’aplicació del DB HE 4 i el Decret d’Ecoeficiència.  
 

Justificació del DB HE-4, Contribució solar mínima d’Aigua Calenta Sanitària:  
(Projecte Executiu) 
Fitxa justificativa del càlcul del dimensionat de la superfície de captació i volumen 
d’acumulació necessari per ACS, segons CTE HE-4 i Decret d’ecoeficiencia 21/2006. 
(Projecte Bàsic) 

 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. (Projecte Executiu) 

D’acord amb el DB HE-5 1.1 aquest edifici està Exclòs de la obligació d'incorporar 
sistemes de captació i transformació d'energia solar en energia elèctrica per 
procediments fotovoltaics. 
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DADES�

T ipus �d ’ in tervenc ió : � � Obra �nov a � Ampl iac ió �d ’e d i f i c i �ex is tent �

�

Ús �de � l ’ed i f i c i : � Hab i tatges � Sup.�Útil�(1)�=� m2�

� � A l t re �ús : � �

�

Zona �c l imàt ica �h ivern : � � A � B � C � D � E �

�

JUSTIF ICACIÓ�DE�COMPLIMENT�DE �L ’EX IGÈNCIA � �

Ed i f i c i s �d ’ús �hab i ta tge �

El�consum�energètic�d’energia�primària�no�renovable�de�l’edifici�o�de�la�part�ampliada�no�ha�de�superar�el�seu�
valor�límit.�

� Consum�energèt i c �d ’energ ia �pr imàr ia �no � renovable � �(kW�h/m2��any)�

� c l i m a � h i v e r n � v a l o r � d e � c à l c u l � C e p � v a l o r � l í m i t � C e p , l i m �

� A� Cep�=� �� ��
S
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40 � �

� B� Cep�=
�

��
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1000
45 � �

� C� Cep�=
�
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S

1500
50 � �

� D� Cep�=
�
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S

3000
60 � �

� E� Cep�=
�

��
S

4000
70 � �

procediment�de�càlcul�del�consum�energètic:�
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La�qualificació�energètica�per�a�l’indicador�“consum�energètic�d’energia�primària�no�renovable”�de�l’edifici�o�la�part�
ampliada�ha�de�ser�d’una�eficiència�igual�o�superior�a�la�classe�B,�d’acord�al�procediment�bàsic�per�a�la�certificació�
d’eficiència�energètica�dels�edificis.�

� Ind icador �de �consum�energèt ic �d ’energ ia �pr imàr ia �no � renovable � �

� Classe:� ��Classe�B� � �

procediment�de�càlcul�de�la�qualificació�energètica:�
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Limitació  de   la  demanda  energètica   HE  1   Pro jecte  execuc ió

     obra  nova   i  ampl iac ió  
a l t res  usos  di fe rents  d’hab i ta tge  

(1) Dconjunta = Dcal + 0,70 Dref, per a edificis situats en territori peninsular            
   Dconjunta = Dcal + 0,85 Dref, per a edificis situats en territori extrapeninsular  

(2)  Edifici de referència: edifici obtingut a partir de l’edifici objecte (edifici projectat) que es defineix amb la seva mateixa forma, mida, orientació, zonificació 
interior, ús de cada espai i obstacles, amb unes solucions constructives amb paràmetres característics iguals als establerts a l’Apèndix D del DB HE1.
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Referènc ia  de  pro jecte :  

DADES  

T ipus  d’ intervenc ió :     Obra  nova   Intervenció en edificis existents:  Amp l i a c i ó  

Ús  ed i f i c i :  

Càrrega   in terna :          ba i xa mi t j a   a l t a mo l t  a l ta  

Cl ima  h ivern :   A   B   C D E Cl ima  est iu : 1   2   3    4  

JUSTIF ICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DE  L ’EX IGÈNCIA  

Valors  de   l a  demanda  energèt ica  

El percentatge d’estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració (1), en relació a l’edifici de referència (2) és: 

Es ta l v i  mín im  de   l a  demanda  energè t i ca  con junta    
re spec te   l a  de   l ’ ed i f i c i  de   re f e rènc i a  

cà r rega  de   l e s   f on t s   i n t e rnes  

clima d’estiu  baixa  mitja  alta  molt alta 

estalvi: 

≥

1  25%  25%  25% 10% 

   % 
2  25%  25%  25% 10% 

3  25%  20%  15%  0% 

4  25%  20%  15%  0% 

    procediment de càlcul: 

L imi tac ió  de   l e s  condensac ions   in ters t ic ia l s  

   verificació mitjançant: 

B18-053 Edifici Polifuncional

✔

Edifici Polifuncional 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

51,4

CE3X

CE3X



RITE RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

P. EDIFICACIÓ 

Ref. del projecte: 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  
Ús previst (1) 

Administratiu Comercial Docent Pública
concurrència 

Residencial 
habitatge 

Residencial 
públic  Sanitari

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 

Nova construcció Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent 

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  
- Canvi del tipus d’energia 

- Incorporació d’energies renovables (3)

Nova instal·lació Reforma de   la 
instal·lació 

- Altres:  -   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  

-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 

-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4)

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Objecte 

Climatització (5) Calefacció (6) Refrigeració(7)  Ventilació (8) Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9)

Tipus d’instal·lació 
Calor Calor   kW Calor                      kWIndividual Nombre

d’individuals 
Fred

Suma de Potències 
individuals previstes(11)

Fred kW

Centralitzada 
Fred                      kW

Centrals de producció de calor o fred 
Caldera Caldera 

mixta
Unitat 
autònoma
compacta

 Unitat 
autònoma
partida 

 Bomba  
de calor 

 Planta 
refredadora

 Captadors 
solars

 Altres 
(10)

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

P equip recolzament                      kW
Calor (11) kW Fred (11)    kW Solar (12)

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors) kW

Fonts d’energia previstes 

Electricitat  Combustible gasós Combustible líquid  Energia solar  Altres 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  
Objecte  

ACS Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines 

Dades de la instal·lació 

Demanda energètica 
anual estimada (13)             kWh Cobertura anual 

estimada (13)               % P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)                kW 

Captació 

Individual Col·lectiva Superfície de captació 
total prevista (13)                 m2 Potència tèrmica equivalent 

P = 0,7 kW/m2 x S captadors  (12) kW

Acumulació 

Individual Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut.

 a)   P calor i/o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P � 70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

No cal 
documentació  

 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 

 MEMÒRIA 
TÈCNICA 

 

 -  5 kW � P calor i/o fred � 70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 

- Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé

D O C U M E N T A C I Ó
T È C N I C A
per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008
(14)

PROJECTE
(15)

 -  P calor i/o fred > 70 kW:

-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔
10,00

✔ ✔

10,00 10,00

✔ ✔

✔

60

✔ 0,00

200✔

✔

B18-053 Edifici Polifuncional
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RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques         RITE 2 / 3

Ref. projecte: 
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Projecte 

En l’àmbit del CTE: “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

CTE HE 2 

RITE

General 

En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

CTE
HE 4, HS 3, HR 

   D. 21/2006
Ecoeficiència  

Prevenció i control 
de la legionel·losi

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

RITE IT 1.1 

Qualitat tèrmica    
de l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

RITE IT 1.1.4.1

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

RITE IT 1.1.4.2 

- Ventilació de l’interior dels habitatges � CTE DB HS 3 

Qualitat de l’aire 
interior

(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 

-  Ventilació en la resta d’edificis � s’aplicaran
criteris anàlegs al CTE DB HS3 

RITE IT 1.1.4.2 

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

RITE IT 1.1.4.3 
Prevenció i control 
de la legionel·losi 

Benestar      
i  Higiene 

Qualitat de 
l’ambient acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

RITE IT 1.1.4.4 
CTE DB HR 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

RITE IT 1.2 

Rendiment 
energètic 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

RITE IT 1.2.4.1 

Distribució             
de calor i fred 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

RITE IT 1.1.4.2 

Regulació i 
control 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

RITE IT 1.1.4.3 

Comptabilització  
de consums 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

RITE IT 1.1.4.4 

Recuperació 
d’energia 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

RITE IT 1.1.4.6 

Eficiència 
energètica 

Utilització 
d’energies 
renovables (*) En l’àmbit del 

CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 
- Si la demanda d’ACS és � 50 l/dia a 60ºC
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades

CTE DB HE 4 
D. 21/2006
Ecoeficiència

Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.”

RITE IT 1.3 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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NOTES 

(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS � 50 litres a Tª 60 ºC .  

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   

(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 

(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és � 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

    P total = � P generadors

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per producció d’ACS: Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 

Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 

d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya”

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a) Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 

d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  

B18-053 Edifici Polifuncional
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Edifici�de�nova�construcció�

Intervenció�en�edificis�existents��

canvi�d'ús�característic�de�l'edifici�

canvis�d'activitat�en�una�zona�de�l'edifici�que�
impliqui�un�valor�més�baix�del�VEEI�límit,�respecte�al�
de�l'activitat�inicial�

� adequació�de�la�instal�lació�d'aquesta�zona�

intervencions�en�edificis�amb�una�superfície�útil�
total�final�>�1.000m2�(incloses�les�parts�ampliades,�si�
s'escau),�en�la�que�es�renovi�més�del�25%�de�la�
superfície�il�luminada�

� d’aplicació�en�l’àmbit�del�projecte�

altres�intervencions�en�les�que�es�renovi�o�ampliï�
una�part�de�la�instal�lació:�

� s'adequarà�la�part�de�la�instal�lació�renovada�o�ampliada�per�tal�de�que�es�
compleixin�els�valors�de�VEEI�límit�en�funció�de�l'activitat��

quan�la�renovació�afecti�a�zones�de�l'edifici�per�a�les�que�s'estableixi�la�
obligatorietat��de�sistemes�de�control�o�regulació,�se'n�disposarà.

EXIGÈNCIES �

VEE I � va lor �d ’e f i c iènc ia �energèt i ca �de � la � ins ta l � l ac ió � (W/m 2 ) �
Es�garantiran�els�valors�límits�fixats�a�continuació�en�funció�de�l’ús�de�cada�zona:��
(el�valor�inclou�la�il�luminació�general�i�la�d’accent,�exclou�la�d’il�luminació�d’aparadors�i�zones�d’exposició)�

administratiu�en�general

3�
estacions�de�transport�(6)�

5�andanes�d’estacions�de�transport� supermercats,�hipermercats�i�grans�magatzems�
pavellons�d’exposicions�o�fires� biblioteques,�museus�i�galeries�d’art�
sales�de�diagnòstic�(1)�

3,5� 6�
aules�i�laboratoris�(2)�

zones�comunes�en�edificis����residencials�
centres�comercials�(s’exclou�les�botigues)�(7)�

habitacions�d’hospital�(3)�

4�

hosteleria�i�restauració�(8)�

8�
recintes�interiors�no�descrits�en�aquest�llistat� religiós�en�general�
zones�comunes�(4)� sales�d’actes,�auditoris�i�sales�d’ús�múltiple�i�convencions;�sales�

d’oci�o�espectacle,�sales�de�reunions�i�sales�de�conferències�(9)�magatzems,�arxius,�sales�tècniques�i�cuines�
aparcaments� botigues�i�petit�comerç��
espais�esportius�(5)� habitacions�d’hotels,�hostals,�etc.� 10�

locals�amb�nivell�d’il�luminació�>�600�lux� 2,5�

Potènc ia � insta l � lada � a � l ’e d i f i c i � (W/m 2 ) �
En�funció�de�l’ús�de�l’edifici,�la�potència�instal�lada�en�il�luminació�(làmpares�+�equips�auxiliars)�no�superarà�els�següents�valors:�

comercial�

15�

aparcament� 5� restauració� 18�
docent� administratiu�

12�
altres� 10�

hospitalari� residencial�públic� edificis�amb�nivell�d’il�luminació�>600�lux� 25�
auditoris,�teatres,�cinemes

S i stemes�de �contro l � i � regu lac ió �
Per�a�cada�zona��es�disposarà�de:�

� un�sistema�d’encesa�i�apagada�manual,�a�manca�d’un�altre�sistema�de�control�(no�s’accepta�com�a�únic�sistema�de�control�l’encesa�i�
apagada�des�del�quadre�elèctric)�

� un�sistema�d’encesa�per�horari�centralitzat�a�cada�quadre�elèctric

Per�a�zones�d’ús�esporàdic:�
� el�control�d’encesa�i�apagada�s’haurà�de�fer�per�sistema�de�control�de�presència�temporitzat,�o�bé�polsador�temporitzat�

Per�a�zones�amb�aprofitament�de�la�llum�natural�(**)�:�
� s’instal�laran�sistemes�que�regulin�el�nivell�d’il�luminació�en�funció�de�l’aportació�de�llum�natural:��

��en�les�lluminàries�situades�sota�una�lluerna
��en�les�lluminàries�d’habitacions�de�menys�de�6m�de�profunditat
��en�les�dues�primeres�línies�paral�leles�de�lluminàries�situades�a�una�distància�<�5m�de�la�finestra

(*)� S’exclouen�de�l’àmbit�d’aplicació�general:�interiors�dels�habitatges;�construccions�provisionals�amb�un�període�d’utilització�previst�	2�
anys;��edificis�industrials,�de�la�defensa�i�agrícoles�o�parts�dels�mateixos;��edificis�aïllats�amb�sup.�útil�total�<50m2;�edificis�històrics�
protegits;�enllumenats�d’emergència�

(**)� D’aplicació�en�zones�amb�tancaments�de�vidre�a�l’exterior�o�a�patis/atris�i�on�es�donin�unes�determinades�relacions�entre�l’edifici�
projectat,�l’obstacle�exterior,�la�superfície�vidrada�d’entrada�de�llum�i�les�superfícies�interiors�del�local�(veure�DB�HE�3�art.�2.3b).��

S’exclouen�de�l’aplicació�d’aquest�punt�(aprofitament�de�la�llum�natural):�zones�comunes�d’edificis�no�residencials;�habitacions�
d’hospital;�habitacions�d’hotels,�hostals,�etc.;�botigues�i�petit�comerç�

Referè nc ia �de �pro jecte : ��

TIPUS �D’ INTERVENCIÓ� ( * ) �

1/2
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Notes�
(1)� Inclou�la�instal�lació�d’il�luminació�general�de�sales�tals�com�sales�d’examen�general,�sales�d’emergència,�sales�d’escàner�i�radiologia,�

sales�d’examen�ocular�i�auditiu�i�sales�de�tractament.�Queden�exclosos�locals�tals�com�sales�d’operació,�quiròfans,�unitats�de�cures�
intensives,�dentista,�sales�de�descontaminació,�sales�d’autòpsies�i�mortuoris�i�altres�sales�que,�per�la�seva�activitat,�es�puguin��considerar�
com�a�sales�especials.�

(2)� Inclou�la�instal�lació�d’il�luminació�de�l’aula�i�les�pissarres�de�les�aules�d’ensenyament,�aules�de�pràctica�d’ordinador,�música,�laboratoris�
de�llenguatge,�aules�de�dibuix�tècnic,�aules�de�pràctiques�i�laboratoris,�manualitats,�tallers�d’ensenyament�i�aules�d’art,�aules�de�
preparació�i�tallers,�aules�comuns�d’estudi�i�aules�de�reunió,�aules�de�classes�nocturnes�i�educació�d’adults,�sales�de�lectura,�llars�
d’infants,�sales�de�joc�de�llars�d’infants�i�sala�de�manualitats.�

(3)� Inclou�la�instal�lació�d’il�luminació�interior�de�l’habitació�i�el�bany,�formada�per�la�il�luminació�general,�il�luminació�de�lectura�i�
il�luminació�per�a�exàmens�simples.�

(4)� Espais�utilitzats�per�qualsevol�persona�o�usuari�tals�com�rebedors,�vestíbuls,�passadissos,�escales,�espais�de�trànsit�de�persones,�lavabos�
públics,�etc.�

(5)� Inclou�les�instal�lacions�d’il�luminació�del�terreny�de�joc�i�de�les�grades�d’espais�esportius,�tant�per�a�activitats�d’entrenament�com�de�
competició,�però�no�inclou�les�instal�lacions�d’il�luminació�necessàries�per�a�les�retransmissions�televisades.�Les�grades�seran�assimilables�
a�zones�comunes.�

(6)� Espais�destinats�al�trànsit�de�viatgers�tals�com�rebedors�de�terminals,�sales�d’arribades�i�sortides�de�passatgers,�sales�de�recollida�
d’equipatges,�àrees�de�connexió,�d’ascensors,�“áreas�de�mostradores�de�taquillas”,�facturació�i�informació,�àrees�d’espera,�sales�de�
consigna,�etc.�

(7)� Inclou�la�instal�lació�d’il�luminació�general�i�il�luminació�d’accent�del�rebedor,�recepció,�passadissos,�escales,�vestuaris�i�lavabos�dels�
centres�comercials.�

(8)� Inclou�els�espais�destinats�a�les�activitats�pròpies�dels�serveis�al�públic�tals�com�rebedor,�recepció,�restaurant,�bar,�menjador,�auto�servei�
o�buffet,�passadissos,�escales,�vestuaris,�serveis,�lavabos,�etc.

(9)� Inclou�la�instal�lació�d’il�luminació�general�i�il�luminació�d’accent.�En�el�cas�de�cinemes,�teatres,�sales�de�concerts,�etc.�s’exclou�la�
il�luminació�amb�finalitats�d’espectacle,�incloent�la�representació�i�l’escenari.�
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CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Datos del proyecto
Nombre del proyecto Edifici Polifuncional
Comunidad Catalunya
Localidad Vallfogona de Balaguer
Dirección C. Onze de Setembre

Datos del autor
Nombre J. Santiago Rocaspana i Baró
Empresa o institución Arquitecte
Email santi@arquitecturatrass.cat
Teléfono 973445998

Características del sistema solar

Localización de referencia Vallfogona de Balaguer (Lleida)
Altura respecto la referencia [m]         0
Sistema seleccionado Instalación consumo único sistema 

prefabricado
Demanda [l/dia a 60ºC]     140
Ocupación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% 50 70 70 070 70 70 50 50 70 70 70 70

Resultados

Fracción solar [%]       50
Demanda neta [kWh] 1.832
Demanda buta [kWh] 2.094
Aporte solar [kWh] 1.038
Consumo auxiliar [kWh] 2.407
Reducción de emisiones de [kg de CO2]     363



CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Parámetros del sistema Verificación en obra

Campo de captadores
Captador seleccionado 150 FCPTM (PA-E) ( CHROMAGEN ESPAÑA, 

S.L.U)
Contraseña de certificación SST-14717
Número de captadores      1,0
Pérdidas por sombras (%)      4,0
Orientación [º]    10,0
Inclinación [º]    17,0

Sistema de apoyo
Tipo de sistema Termo eléctrico
Tipo de combustible Electricidad

Distribución
Longitud del circuito de distribución [m]      8,0
Diámetro de la tubería [mm]    12,0
Espesor del aislante [mm]    25,0
Tipo de aislante espuma elastomérica
Temperatura de distribución [ºC]    50,0
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CN 10.    PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

Consisteix en limitar dins de l’edifici, en condicions normals d’utilització, el risc de 
molèsties o malalties que el soroll pugui produir als usuaris, com a conseqüència de les 
característiques del projecte, construcció, ús i manteniment. 

Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR.  Segons 
normativa de Catalunya, també es compliran els paràmetres ambientals en edificis 
d'habitatges contemplats en l'article 5 del Decret 21/2006 d'ecoèficiencia en els edificis, 
segons el qual els elements de separació entre habitatges i espais comunitaris o entre 
diferents habitatges ha d'incorporar unes solucions constructives que comportin un 
aïllament mínim de 48 dBA. Aquest precepte és d'aplicació a tots els edificis de nova 
construcció, als procedents de reconversió d'antigues edificacions i a les obres de gran 
rehabilitació. 

Per donar resposta a aquest objectiu, l’edifici es projectarà, construirà, mantindrà i 
s’utilitzarà de forma que els elements constructius que el conformen, tinguin unes 
característiques adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll 
d’impactes, del soroll i les vibracions de les instal·lacions, i limitar el soroll reverberant 
dels recintes.  

S’aplica el DH HR sota les següents consideracions: 

Mètode ce càlcul:  Opció simplificada. 
Condicionant de l’entorn: Index de soroll dia Ld <= 60 (dBA). 
Definició acústica dels espais, edifici aïllat polifuncional: 

Unitats d’ús:  Local Polifuncional 
Recintes habitables no protegits:  Banys, sala de serveis i equipaments 
Recintes habitables protegits:  Sala d’usos múltiples 
Recintes no habitables: Traster 
Recintes d’instal·lacions o d’activitat:  No n`hi ha 
Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos. 

 
L’edifici garanteix l’aïllament acústic en les següents situacions: 
Aïllament dels recintes protegits contra el soroll procedent de l’exterior: 

- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció de l’índex de soroll dia Ld  

Aïllament de soroll aeri entre recintes interiors: 
- Aïllament del soroll entre recintes de la mateixa unitats d’ús (protegits i no protegits 

Exigència de valors límits de reverberació: 
- Sala d’usos multiples amb un volum > 350m3 sense mobiliari, 0,7 s 

 
 
Justificació de les condicions acústiques en els edificis DB HR   
(Projecte Bàsic)  
Fitxa justificativa de les exigències del DB HR Protecció contra el soroll 
 
Opció Simplificada: fitxes justificatives de l’aïllament acústic Annex K  
(Projecte d’Execució) 
K1 Fitxa justificativa de l’opció simplificada d’aïllament acústic 
K4 Fitxa justificativa del mètode simplificat del temps de reverberació 
 
 
 
 
 



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ

obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 
residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA � 33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA � 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA � 45dBA  

paret del recinte protegit RA � 50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA � 30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA � 50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA � 20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA � 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA � 45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA � 50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld � 60  30 30 30 30 

60 < Ld � 65  32 30 32 30 

65 < Ld � 70  37 32 37 32 

70 < Ld � 75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

B18-053 Edifici Polifuncional, C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER
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Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld � 60 Ld � 60  30 30 30 30 

60 < Ld � 65 Ld � 60  30 30 30 30 

65 < Ld � 70 Ld � 60  30 30 30 30 

70 < Ld � 75 60 < Ld � 65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld � 70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA � 50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr � 40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w � 65dB  DnTA � 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA � 45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w � 60dB  DnTA � 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w � 60dB  DnTA � 45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum � 350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum � 350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A � 0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

B18-053 Edifici Polifuncional, C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER
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25Annex K Fitxes justificatives 

K.14.3 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic 
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic 
mitjançant l'opció simplificada. 
 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Característiques Tipus   P4.3 de projecte exigides 
m (kg/m2)= 26  ≥ 25  Envans autoportants de 90mm de gruix, 15mm PYL 70mm llana de roca, 15mm PYL 
RA (dBA)= 47  ≥ 43  

 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 
 
Solució d'elements de separació verticals entre:NO N’HI HA , ES TRACTA D’UN SOL LOCAL ............... 

Característiques Elements constructius Tipus de projecte exigides  
Element de separació vertical Element base  m (kg/m2)=   ≥   

  RA (dBA)=   ≥    
Extradosat pels 
dos costats  ΔRA (dBA)=   ≥   
Porta o finestra 

 RA (dBA)=   ≥ 20
30  

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Tancament 
 RA (dBA)=   ≥ 50  

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals 
Façana Tipus Característiques 
  de projecte exigides  
  m (kg/m2)=   ≥   
  RA (dBA)=   ≥   
 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 
 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:  NO N’HI HA, ES TRACTA D’UN EDIFICI AÏLLAT DE PLANTA BAIXA.... 

Característiques Elements constructius Tipus de projecte exigides  
Element de separació horitzontal Forjat  m (kg/m2)=   ≥   

  RA (dBA)=   ≥   
Terra flotant  ΔRA (dBA)=   ≥   
  ΔLw (db)=   ≥   

 

Sostre  
suspès 

 
ΔRA (dBA)=   ≥   

 
Mitgeres. (apartat 3.1.2.4) NO N’HI HA ES UN  EDIFICI AÏLLAT 

Característiques Tipus de projecte exigides 
 RA (dBA)=   ≥ 45  

 
 
 
 



 

HR K-2 

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, en contacte amb l'aire exterior: Façanes ventilades de tres fulls, paret ceramica ventilada, cambra d’aire 
de ventilacio, entramat lleuger de fusta i extradoossat 

Característiques Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits de projecte exigides 
Part cega F.14.5 176  =Sc RA,tr(dBA) = 48  ≥ 40  
Buits 4+4/12/5+5 28  =Sh 

13.7 
RA,tr(dBA) = 33  ≥ 30  

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
 
 
Solució de coberta : Coberta ventilada i entramat lleuder de 28cm de gruix amb 20cm de llana de roca…………… 

Característiques Elements 
constructius Tipus Àrea (1) 

(m2) % Buits de projecte exigides 
Part cega C 14.2 200  =Sc RA,tr(dBA) = 45  ≥ 34  
Buits --- 0  =Sh 

0 
RA,tr(dBA) =   ≥   

(2) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
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K.4 Fitxes justificatives del mètode simplificat del temps de reverberació 
La taula següent recull la fitxa justificativa del compliment dels valors límit de temps de reverberació mit-
jançant el mètode simplificat. 
 

Tractaments absorbents uniformes del sostre: 

Tipus de recinte 
h 

Altura lliure, (m) 
St 

Àrea del 
sostre. 

(m2) 

αm,t 
Coeficient d'absorció acústica mitjà 

Sense butaques 
entapissades 3 110 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅=α

tS
12,023,0ht,m  = 0,65  

Aules 
(fins a 250 m3) 

Amb butaques 
entapissades   26,0

tS
12,032,0ht,m −⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅=α  =   

Restaurants i menjadors   ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅=α

tS
12,018,0ht,m  = 0.50  

 

Tractaments absorbents addicionals al del sostre: 
αm 

Coeficient d'absorció acústica 
mitjà Element Acabat 

S 
Àrea, 
(m2) 

500 1000 2000 αm 

Absorció acús-
tica (m2) 

Sm ⋅α  

        
        
        

tS·t,m
n

1i
iS·i,m α=

=

α∑ = 
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CN 11.    ECOEFICIENCIA D. 21/2006 

 
DECRET 21/2006, D’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIENCIA EN ELS 
EDIFICIS.                   

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius 
i els residus. 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 
punts mínims establerts pel Decret. S’adjunta una fitxa resum, justificativa del seu 
compliment.  

Tenint en compte el Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya cal dir: 
Sanejament.-  
Es farà sistema separatiu de les aigües residuals i pluvials fins a troneta sifònica abans 
de connectar a la xarxa general. 
Sanitaris i instal·lacions.-  
Les aixetes de lavabos, aigüeres, es col·locaran de forma que el seu cabal sigui inferior a 
12 l/min i superior a 9 l/min a un bar de pressió. Les cisternes dels WC amb mecanisme 
de doble descàrrega o descàrrega interrompible. En el seu cas el rentavaixelles es 
preveurà presa d’aigua calenta i freda. 
Aïllament tèrmic.-  
En el cas que ens ocupa i pel sistema constructiu utilitzat en el tancament (part 
massissa), la transmitància tèrmica serà de U=0,6024 W/m2K que es menor i/o igual a 
0,66 W/m2K, això es, tancament d’obra vista exterior, 4cm d’aïllament tèrmic XPS de 
poliestirè extrusionat, paret de termoargila de 14cm i enguixat interior.  
Producció A.C.S. amb energia solar.-  
Tenint en compte els conceptes que es defineixen en el present decret, en funció dels 
usuaris del local, i la demanda d’aigua calenta sanitària a 60º de (4 litres persona/dia) es 
calcula el volum de litres/dia totals en una zona climàtica 3, per tant amb una contribució 
mínima d’energia solar en producció d’aigua calenta del 60%, caldrà col·locar plaques 
solars en la coberta inclinada orientades al sud oest, amb una superfície necessària per a 
cobrir la demanda indicada, amb plaques, que vagin connectades a un dipòsit per 
emmagatzemar l’aigua calenta.  
Productes a usar.-  
Durant l’obra es demanarà al contractista que alguna de les famílies dels productes a 
usar (aixetes, punts de llum, sanitaris o altres) tindran l’etiquetatge exigit pel decret 
present i en funció dels productes que hi hagin al mercat en aquell moment. 
Residus.-  
En principi no hi ha previsió de generació de residus, a l’espera de definir-se cap activitat.  
Aïllament acústic.-  
En el cas que ens ocupa hem d’acomplir com a mínim un aïllament de so aeri R de 48 
dBA  

 
 
Justificació d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
(Projecte Bàsic) 

Fitxa justificativa de l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis. Decret 
21/2006 
 
 
 
 
 
 
 



DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

40

1

AIGUA tots els usos

%

V3.1.0

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

B18-053 Edifici Polifuncional

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

70

al'interior de les unitats privatives

60%

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km ≤ 3,30 W/m2K   (1)(2)

l/dia

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

demanda ACS a 600

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

%  (3)

a un espai comunitari

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

per protecció patrimoni cultural català

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables 60%

40

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

PROTECCIÓ SOLAR

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superfície de captació

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

l’edifici no compta amb suficient assolellamentno és d’aplicació quan :

IV

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km ≤ 0,70 W/m2K (1)(2)

160

zona climàtica

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres escolars sense dutxes

Plurifamiliar, núm. Hab:

PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

Usuaris

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Unifamiliar, núm. Hab:
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA

S
ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

C. Onze  de Setembre

Vallfogona deBalaguer

Habitatge

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

USUARIS DE L'EDIFICI

AILLAMENT TÈRMIC

ENERGIA tots els usos

Noguera

Gran rehabilitació

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

AIXETES

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

Nova edificació

PROJECTE

S

S

N

S

N

S
S

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible de      150 
dm3 per separar les fraccions següents:   

S

S

S

S

%  (4)

S

X
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MATERIALS

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)

Ssistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

S

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 
W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 
W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA

coberta ventilada

 
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 
W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

coberta enjardinada

S

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

DECRET 21/2006

CONSTRUCCIÓ

S

S

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

INSTAL·LACIONS
utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat

42

S

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 
≤  74 dBA

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc)

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

PUNTS

S

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat 
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

 

S

S
S

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:
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Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 
CN 12.    ESTUDI DE GESTIÓ DE  RESIDUS 

 
Justificació per a regular la producció i gestió de residus de la construcció i 
enderrocs.  
(Projecte Bàsic) 
 
 
Residus Obra Nova 
 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Fitxa pel compliment de: 

 RD. 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de   
   Catalunya (PRECAT20) 

 RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i  
   demolició 

 D. 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya  
   (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la  
   construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels  
   residus de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 50 1,7 85,5

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

50 m3
85,5 t 60,36 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 212,68 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 18,266 0,090 19,050

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 7,791 0,041 8,657

formigó 170101 0,036 7,755 0,026 5,539

petris barrejats 170107 0,008 1,672 0,012 2,510

guixos 170802 0,004 0,835 0,010 2,067

altres 0,001 0,213 0,001 0,276

   embalatges 0,004 0,908 0,029 6,067

fustes 170201 0,001 0,257 0,005 0,957

plàstics 170203 0,002 0,336 0,010 2,202

paper i cartró 170904 0,001 0,177 0,012 2,526

metalls 170407 0,001 0,138 0,002 0,383

0,090 19,17 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 2,77 m3 m3 m3
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1,76
0,47

0,11

11,75

0,61

10,60

0,12

0,82
1,53

0,11

60,36

0,00

0,00

m3

0,00

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

0,00

    Pes     Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
C. Onze de Setembre
Vallfogona de Balaguer

Local Polifuncional

La Noguera

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats
pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

0,86
0,14

tancaments   

Total residu edificació 

8,91

0,42
0,74

4,70

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

acabats 

mateixa obra

fonaments/estructura   

 abocador

1,02
0,14

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,32

2,07

25,12



si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 60,36
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 60,36

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 7,76

Maons, teules i ceràmics 40 7,79

Metalls 2 0,14

Fusta 1 0,26

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,34

Paper i cartró 0,5 0,18

Especials* inapreciable inapreciable

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

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

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

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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no no especial

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

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00
0,00

0,00 60,36

no

no especial

0,00

0,00 60,36

0,00

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

cal separar 

0,00

0,00
0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

a la mateixa obra
0,00

gestió dins obra
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

0,00

si

MINIMITZACIÓ

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

6.-

4.-

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

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

no especial

especial

no especialno

no

R.D. 105/2008

no

no

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)



-
-
si

tipus de residu
Variat

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 7,48
Maons, teules i ceràmics 11,69
Petris barrejats 3,39

Metalls 0,52
Fusta 1,29
Vidres inapreciable
Plàstics 2,97
Paper i cartró 3,41
Guixos i altres no especials 3,16

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

100

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :3 
/ 
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)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Compactadores

84,93 390,12

-

829,85

Obra nova

40,91

El pes dels residus és de :

100

-

Matxucadora de petris

254,80

37,97

35,67
--

11,89100

-

-

12,66

200

100,00

- 100

-13,64

0,00

100

-

19,38-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

112,17100-

7,75

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

50,82

Costos*

Classificació         

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

Arids Roma

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

 Instal·lacions de valorització

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

--

140,24 46,75

100

0,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

- -

Transport           

- -

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

33,91

codi del gestor

19,17

Partida la Garriga (Balaguer)

829,85



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L  .Apte per residus especials

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

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

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 85,51 tones tones
Total construcció 19,17 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 5,75 tones 11 euros

tones

euros

***Dipòsit mínim 150€

63,25euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

70,00

dipòsit
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150,00

6PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
5,75

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova

% de reducció per 

minimització
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CN 13.   DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D’ELECTRICITAT 

 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 
230 volts en alimentació monofàsica i 230/400 voltis en alimentació trifàsica), 
garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal 
funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament 
elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 
2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan 
referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer fins la Caixa 
General de Protecció (CGP) ubicada a l’entrada de l’edifici (límit de la propietat 
pública i privada), la Línia General d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i la 
centralització de comptadors. Constarà també de la instal·lació de posada a terra 
que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 Ω. i estarà formada per un conductor 
de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà l’elèctrode 
vertical de l’antena.  

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les 
Normes Tècniques Particulars  
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CN 14.   CERTIFICACIÓ D’EFICIENCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

 
 
Opció simplificada:  
Càlcul per aplicació informàtica CE3X 
(Projecte d’Execució) 
 
CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGÈTICA DE PROJECTE.   
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio EDIFICI POLIFUNCIONAL 3
Dirección C. 11 DE SETEMBRE S/N

Municipio VALLFOGONA DE
BALAGUER Código Postal 25680

Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 2019
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 9349302CG1294N0001PY

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos J.SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ NIF(NIE) 78065646N
Razón social J.SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ NIF 78065646N
Domicilio PASSEIG DE L'ESTACIÓ 43, 1ER, 1A
Municipio BALAGUER Código Postal 25600
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: santi@arquitecturatrass.cat Teléfono 973445998
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTE
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 63.6

 85.2 BB63.6-103.4

C103.4-159.1

D159.1-206.8

E206.8-254.6

F254.6-318.2

G≥ 318.2

 14.4 AA< 15.6

B15.6-25.4

C25.4-39.1

D39.1-50.8

E50.8-62.6

F62.6-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 21/11/2019

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 186.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

COBERTA INCLINADA Cubierta 200.0 0.17 Conocidas
FAÇANA NORD Fachada 45.66 0.21 Conocidas
FAÇANA SUD Fachada 33.92 0.21 Conocidas
FAÇANA EST Fachada 40.39 0.21 Conocidas
FAÇANA OEST Fachada 46.8 0.21 Conocidas
FAÇANA NORD TRENCA COBERTA Fachada 11.19 0.22 Conocidas
SOSTRE SANITARI Partición Interior 186.0 0.26 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

FINESTRA F-1 Hueco 5.76 2.32 0.37 Conocido Conocido
FINESTRA F-3 Hueco 2.18 2.32 0.45 Conocido Conocido
FINESTRA F-4 Hueco 5.76 2.32 0.45 Conocido Conocido
FINESTRA F-2 Hueco 1.44 2.32 0.37 Conocido Conocido
PORTA P-2 Hueco 2.88 2.32 0.39 Conocido Conocido
FINESTRA F-5 Hueco 4.16 2.32 0.37 Conocido Conocido
PORTA P-1 Hueco 2.25 2.32 0.34 Conocido Conocido
FINESTRA LL-1 Hueco 1.61 2.32 0.45 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 153.6 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 212.8 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 140.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 186.0 Intensidad Baja - 8h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas - - 60.0 -
TOTAL - - 60.0 -
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 14.4 AA< 15.6

B15.6-25.4

C25.4-39.1

D39.1-50.8

E50.8-62.6

F62.6-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] D

10.15 2.56

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.72 0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.43 2683.96
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 63.6

 85.2 BB63.6-103.4

C103.4-159.1

D159.1-206.8

E206.8-254.6

F254.6-318.2

G≥ 318.2

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] D

59.91 15.11

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
10.17 0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 30.6

 47.1 BB30.6-49.7

C49.7-76.5

D76.5-99.4

E99.4-122.4

F122.4-153.0

G≥ 153.0

A< 5.5

B5.5-8.9

 11.1 CC8.9-13.7

D13.7-17.8

E17.8-21.9

F21.9-27.4

G≥ 27.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales



Fecha 21/11/2019
Ref. Catastral 9349302CG1294N0001PY Página 5 de 6

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Tancaments de l'envolvent (façanes - coberta - terra) definides en projecte.
Fusteries exteriors classificada 4 -9A -C4, amb una pernemeabilitat <= 3 m3/hm2, marc amb ruptura de pont tèrrmic 12mm,
vidre 4+4 baix ençmissiu cambra 9mm vidre 5+5
Clima amb bomba de calor inverter (aerotèrmia) aire - aire
Produció ACS amb tèrmo acumulador elèctric de 80l lites, amb duport d'una placa solartèrmica

DOCUMENTACION ADJUNTA
Fusteries model COR 60 HO de CORTIZO
Clima 2 equps PANASONIC KIT 100PF1Z8, inverter
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III.- ANNEX A LA MEMÒRIA 
 

AM 1 CONTROL DE QUALITAT D. 375/1988   
I PLA DE CONTROL DE L’ESTRUCTURA FORMIGÓ EHE-08  

 
AM 2 PLA DE CONTROL 
 
AM 3 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

 
AM 4 ESTUDI BÀSIC DE SUGURETAT I SALUT 
 
AM 5 JUSTIFICACIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC 
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AM 1 CONTROL DE QUALITAT. DECRET 375/1988 

 
Relació i definició dels controls que s’hauran de realitzar en l’execució de les obres, d’acord amb el Decret 
375/88 de l’1 de desembre de 1988. 

 
1.- ACER PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES.- 
1.1. Normativa.- 

- CTE SE A Acer. 
1.2. Definició de projecte.- 

1.2.1. Designació d’element estructural.- 
- Tipus i classe d’acer: A-42/b A-42/B de límit elàstic 260 N/mm2 i tensió admissible de càlcul 
173N/mm2 (S-275-JR). 

- Coeficient de ponderació solicitacions:  pp = 1.33 
                                                                sc = 1.50 
- Mòdul d’elasticitat = 210.000 N/mm2. 
- Mòdul de rigidesa = 81.000 N/mm2 

1.3. Tipus de protecció.- 
- Protecció de l’acer. Els perfils es col·locaran a l’obra amb protecció antioxidant (mini). 
- Protecció amb morter de C.P. i teixit metàl·lic galvanitzat. 
- La soldadura a l’obra ha de ser elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat 
estructural bàsica, i aplicada per personal competent. 
- Resistència per A-42 b > 4,2 N/mm2 a tracció. 

1.4. Tipus de control i assaig.- 
1.4.1. Control d’apreciació de característiques a la recepció: 

- Identificació 
- Bon estat aparent 
- Sigles fabricant 
- Símbol de la classe d’acer 

1.4.2. - Certificat de garantia del fabricant. 
 
2.- FORMIGÓ EN MASSA I FORMIGÓ ARMAT DE CENTRAL O PLANTA .- 
2.1 Normativa.- 

- EHE-08 Instrucció del formigó estructural. 
- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat a l’edificació. 

2.2. Definició de projecte.- (Art. 31 EHE-08) 
- Tipus de formigó: en massa, armat o pretensat. 
- Resistència característica. 
- Consistència. 
- Tamany màxim de l’àrid. 
- Tipus d’ambient o classe d’exposició. 
- Relació aigua/ciment màxima. 
- Quantitat mínima de ciment. 

2.3. Tipus de control i assaig.- 
2.3.1. Control de components del formigó (Art. 85 EHE-08):  

- ciment, quan no porti segell o marca reconeguda. 
- aigua, quant es desconegui la procedència. 
- àrids, quant no existeixi certificació de la seva idenoitat. 

2.3.2. Control de consistència del formigó, assaig de consistència (Art. 86.3.1. EHE-08):  
- sempre que es realitzin provetes per al control de la resistència. 
- en control reduït. 
- quant o indiqui la Direcció d’Obra. 

2.3.3. Control de la resistència del formigó (Art. 86.3.2.EHE-08):  
- control estadístic (Art. 86.5.4. EHE-08). 

2.3.4. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó  
(Art.86.3.3.EHE-08):  
- control del full de subministrament: relació aigua/ciment, i contingut de ciment. 
- control del temps transcorregut entre la fabricació i la posada en obra. 
- control de la profunditat de penetració d’aigua (permeabilitat), acreditat per la central subministradora 
amb assaig semestral. 

 
3.- ACER D’ARMAR, EN OBRES DE FORMIGÓ ARMAT.- 
3.1 Normativa.- 

- EHE-08 Instrucció formigó estructural. 
- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat a l’edificació. 

3.2. Definició de projecte.- (Art. 32 EHE-08) 
3.2.1. Tipus d’armadura: Barres corrugades i malla electrosoldada  
3.2.2. Classes d’acer: Soldable. 
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3.2.3. Tipus d’acer: B-400 S, B-500 S 
3.2.4. Diàmetre nominal barra: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-40 
3.2.5. Diàmetre nominal en malles electrosoldades: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14 

3.3. Tipus de control a nivell normal (Art.88 EHE-08).- 
3.3.1. Control d’apreciació de característiques de recepció. 

- Identificació 
- Bon estat aparent 
- Garantia del fabricant 
Nota: No es podran utilitzar partides d’acer que no portin el certificat de garantia del fabricant. S’ha de 
disposar del segell de qualitat CIETSID, AENOR. 

 
4.- ADDICIONS.-  

- No es podran emprar addicions (cendres i fums de sílice), sense el corresponent certificat de 
garantia, emès per laboratori acreditat, amb els resultat dels assaig prescrits (Art.30 EHE-08). 

 
5.- ADDITIUS.- 

- No es podran emprar additius que no es subministrin correctament etiquetats i acompanyats del 
certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (Art. 29 EHE-08). 
 

6.- FORMIGÓ IN SITU.- 
-NO es permetrà en cap tipus de formigó estructural 
- En la resta de formigons: Resistència característica i consistència especificats en memòria o plànols 
(no serà necessari l’assaig). 

 
7.-  MATERIALS PER A L’AÏLLAMENT TÈRMIC.- 
7.1. Normativa.- 

- CTE DB HE Estalvi d’Energia: HE 1 Limitació de la demanda energètica. 
- RD 2709/85 Homologació de poliestirens expandits per a aïllants 
- RD 1637/86 Homologació de fibres de vidre per a aïllaments. 

7.2. Definició de projecte.- 
- Conductivitat tèrmica: mínim 0,038 w/m2 C (0.033 Kcal/H.m2. C). 
- Requeriment de segell de qualitat: INCE, i altres homologats. 

7.3. Tipus de control i assaig.- 
Control d’apreciació de característiques a la recepció: 
- Identificació 
- Homologació 
- Segell de qualitat 
- Certificat de conformitat oficial (Expedit per la “Comissió de vigilància i certificació del Ministeri 
d’Indústria i Energia”). 

 
8.- SOSTRES UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT.- 
8.1. Normativa.- 

- EHE-08 Instrucció del formigó estructura. 
8.2. Definició de projecte.- 

- Tipus de sostre: Unidireccional amb elements prefabricats 
- Característiques del sostre: Les indicades en la fitxa de característiques del corresponent plànol 
d’estructura. 

8.3. Tipus de control i assaig.- (Art. 90 EHE-08) 
- Control de recepció: documental anterior a la construcció del forjat (Art. 79.3.1. Art. 90.4.1. EHE-08), i 
control  de recobriments (Art. 37 EHE-08): 

- Sol·licitud de l’autorització d’us vigent del forjat a construir i comprovar que sigui vigent i que 
les característiques indicades en ell, coincideixin amb els materials subministrats en obra, i que 
siguin iguals o superiors a les del projecte. 
- Comprovar que els recobriments mínims dels elements resistents (biguetes), son els indicats 

en l’Art. 37.2.4. mitjançant la comprovació visual i el repicat del lot de la mostra. En el cas que 
les biguetes disposin d’un distintiu oficialment reconegut, no serà necessària la verificació dels 
recobriments. 
- Sol·licitud de certificat acreditatiu de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, o en el seu 

cas justificació documental signada del control intern de fabricació de les biguetes, aportat pel 
fabricant i que tindrà com a mínim les següents dades: Resultat del control intern del formigó de 
l’últim mes, i resultats del control intern del producte acabat (flexió i tallant) dels últims sis 
mesos.  
- En el seu cas (forjats amb cassetons col·laborant): (Art. 36. EHE-08) 

- Certificat de garantia del fabricant referent al esforç tallant (Annex 5), i a l’esforç 
rasant (Annex 6).  
- Certificat dels casetons del compliment de la càrrega de ruptura a flexió i si es 
ceràmic certificat de l’expansió per humitat. 
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- En el cas de cassetons que no siguin ceràmics o de formigó, es demanarà certificat 
del fabricant, d’acord a assaig, que la seva reacció al foc d’acord a l’apartat 4 del DB SI 
1. 

- Comprovar que les biguetes i cassetons subministrades concordin amb l’albarà i l’autorització 
d’ús i projecte. 
 

- Control d’execució:  
- El control del formigó i armadures col·locades en obra serà d’acord a la norma EHE-08 Art. 92. 
- No es permès l’ús de formigó realitzat en obra com a formigó estructural.  
- El control d’execució del forjat serà d’acord al Art. 92.3 de la EHE, segons nivell escollit 
(normal o intens), i amb la definició dels lots Art. 92.4. 
- Durant l’execució del forjat es comprovaran els següents aspectes:  
 * L’aplec del material. 
 * Els elements resistents no presenten desperfectes ni espalladures. 
 * Els recolzaments del elements resistents son correctes. 
 * L’apuntalament es correcte. 

* La col·locació dels elements resistents coincideix amb la posició prevista en projecte. 
* Les armadures col·locades en obra son les indicades en plànols.  
* La col·locació de les armadures d’obra està realitzada amb separadors adequats. 
* Els detalls constructius son els previstos en projecte. 
* Es farà la neteja i regat de las superfícies abans del formigonat. 
* El gruix de la llosa superior de formigó es la correcta. 
* El vibrat i curat del formigó es correcte. 
* Que es compleixen les condicions per procedir al desapuntalament. 
* Que les toleràncies son les que figuren al Plec de Condicions Tècniques. 
* En el cas que en el projecte s’hagin utilitzat coeficients de seguretat diferents als de 
la norma EHE, es comprovaran que compleixen les condicions indicades en dit article. 

 
Nota: Sons preceptives les proves de càrrega de les biguetes, en sostres amb superfícies superiors 
als 2.000 m2, quant les biguetes no disposin del segell de qualitat. Així mateix, les que disposin de 
segell de qualitat si la seva superfícies es superior als 5.000m2. 

 
9.- TOTXOS CERÀMICS.- 
9.1. Normativa.- 

-RL-88/ Plec de condicions a la recepció de totxos ceràmics. 
9.2. Definició de projecte.- 

- Tipus de totxo: peça de ceràmica 
- Classe: Cara vista, perforat (gero), foradat (totxana), massís 

9.3. Tipus de control i assaig.- 
Control d’apreciació de característiques a la recepció: 
- Bon estat del material 
- Identificació 
- Color 
- Segell de qualitat 
- Certificat de conformitat 

Nota: Quant els materials portin el segell de qualitat INCE, o vinguin avalats per certificats de control o 
assaig realitzats per laboratoris homologats (aquests certificats tenen una validesa màxima de 6 mesos), 
solament s’efectuarà el control de recepció; en cas contrari s’hauran d’efectuar els assaig necessaris. 
 

10.-  PLA I PROGRAMA DE CONTROL DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ (EHE-08) 
DEFINICIONS. (art. 78.1.) 
- Partida: quantitat de producte de la mateixa designació. Amassades de formigonat. 
- Remesa: conjunt de productes de la mateixa procedència, identificats individualment. 
- Aplec de material: quantitat de material o producte, procedent d’una o mes partides o remeses, que 

s’emmagatzemen conjuntament. 
- Lot de material o producte: quantitat de material o producte sotmès a recepció. 
- Lot d’execució: part d’obra sotmesa a acceptació en el seu conjunt. 
- Unitat d’inspecció: conjunt d’activitats , corresponents a un mateix procés d’execució, sotmès a control 

per la recepció d’un lot d’execució.    
NIVELL DE CONTROL DE L’EXECUCIÓ. (Art. 92.3)  
- Control d’execució a Nivell Normal * 
MODALITAT DE CONTROL. (Art. 86.5)  
El control de resistència del formigó realitzat amb assaig seran segons: 
- Modalitat 1. Control Estadístic *, segons Art. 86.5.4. 
- Disposar d’un DOR (Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut), amb reducció del nombre d’assaig 
LOTS D’EXECUCIÓ I UNITATS D’INSPECCIÓ. (Art. 92.4) (Art. 92.5) 
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- Fonaments, corresponents a 250 m2 
- Murs pantalla, corresponents a 50 ml 
- Bigues i sostres (amb parets de càrrega), corresponents a 250 m2 
- Bigues i pilars de sostres amb pòrtics, corresponents a 500 m2, i màxim dues plantes 
- Murs de contenció, corresponents a 50 ml 
- Pilars “in situ” corresponents a 250 m2 de sostre 
Amb una mateixa visita d’obra es podrà comprovar un determinat número d’unitats d’inspecció, 
corresponents a un o mes lots d’execució, en funció del desenvolupament de l’obra i del volum de cada 
unitat d’inspecció.   
TIPUS DE CONTROL. (Cap. XIV – XV – XVI - XVII) 
1. Control de recepció, de conformitat dels productes subministrats (Art. 79.3) (Cap. XVI)  

Tot el formigó estructural serà de planta 
1.1.  Control de documentació dels subministres (Art. 79.3.1)  

1.1.1. Full de subministrament (albarans) 
1.1.2. Certificat de garantia del fabricant (en prefabricats i ferralla) 
1.1.3. Autoritzacions administratives (autoritzacions d’ús en prefabricats) 
1.1.4. Marcatge CE (sempre en material o productes)  

1.2. Control amb distintius de qualitat (Art. 79.3.2) 
1.2.1. Distintius de qualitat oficialment reconegut (d’acord a l’Art.81) (en productes o procés 

d’execució) 
1.2.2. Avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst del producte, equip o sistema 

(productes i sistemes innovadors amb possessió d’un DAU, DIT..) 
1.3. Control amb assaig, efectuat per laboratori de control (Art. 79.3.3)  

1.3.1. Per verificar la consistència, resistència i durabilitat del formigó estructural (Art. 86)  
Control a Nivell Estadístic (Art. 86.5.4): 

- (Art. 86.3.1 EHE-08) Consistència del formigó fresc amb el mètode d’assentament, 
UNE EN 12350-2  
- (Art. 86.3.2 EHE-08) Resistència a compressió provetes fe formigó curades, UNE EN 
12390-2  
- (Art. 86.3.3 EHE-08) Durabilitat amb comprovació de la profunditat de penetració 
d’aigua, sota pressió, UNE EN 12390-8   

2. Control d’execució, de conformitat del procés d’execució (Art. 79.4) (Art. 92) 
2.1. Control de replanteig 
2.2. Control de materials utilitzats 
2.3. Control de la correcte execució i disposició dels elements constructius 
2.4. Verificacions addicionals per a comprovar la conformitat amb el projecte, legislació, normes, i 

les instruccions de la direcció facultativa 
2.5. Comprovació que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius  
Control d’execució, de conformitat del procés de producció del formigó,  previ al 
subministrament, en el cas de no disposar del DOR  (Art. 79.4. a, b) (Art. 86.4) 
2.6. Comprovació del control de producció del constructor (Art. 79.4.1) (Art. 86.4.1) 
2.7. Realització d’inspeccions a les instal·lacions de la central de fabricació de formigó  (Art. 79.4.2) 

(Art. 86.4.2) 
3. Control de l’estructura acabada, de conformitat (Art. 79.4) (Art. 100) 

3.1. Comprovacions i proves de càrrega, en el conjunt o algunes fases, exigides en el seu cas per la 
normativa vigent que l’hi sigui d’aplicació, o les previstes voluntàriament per la direcció 
facultativa 

 
En el cas d’estar el subministrador en possessió d’un DOR (Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut, Annex 
19), i amb la presentació d’una declaració signada per part del subministrador, d’estar en possessió d’aquest en 
el moment del subministrament del material o producte, es simplifica el Control Documental, NO serà necessari el 
control d’execució de conformitat del procés de producció del formigó, Es redueix el nombre d’assaig a realitzar 
tant en acer com en formigons.   

 
 
 
 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
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AM 2 PLA DE CONTROL 
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 
INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i 
productes que estableix el CTE . 
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de 
l’edificació en general. 
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin en els 
edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees. 
 
MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en “Legislación 
sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

2. El marcat CE 
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 
2. En una etiqueta adherida al mateix. 
3. En el seu envàs o embalatge. 
4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

3. La documentació addicional 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional presentada, 
al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya 
al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 
 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així com 
els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties 
de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els 
següents: 

  Pels materials. 
  INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el 
que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà 
d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

Unitats d’obra. 
VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el 
projecte. 
PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les 
previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE 
en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de 
Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C “Seguridad 
Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural 
Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de 
Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, o 

quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser 

coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control d’execució a nivell reduït:  
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
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- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

Fixació de toleràncies d’execució. 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui l’autorització d’ús. 

No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel certificat 

de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials 

singulars. 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
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Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari 

d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 

d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Control de recepció i posada en obra 
Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode 

d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a mecanitzacions 
posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions fusta-

fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
Control de recepció en obra: 

- Comprovacions amb caràcter general: 
- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 



Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 

e) Contrafletxes 
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  
- Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics 

integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL DECRETO 

312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

Control d’execució en obra: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva ubicació i 

muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
(Decret 375/88 de la Generalitat)  
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 

fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la 

seva densitat aparent. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la 

Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del 
“Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
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Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no 

ha de variar, al menys, en 4 hores. 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 

funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les 

aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 

desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 
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16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del 

“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells solars.  

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente 

Sanitaria”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
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AM 3 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT  

 
 

Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
Detall 
Projecte: EDIFICI POLIFUNCIONAL 
 
Emplaçament 
Adreça:   Carrer Onze de Setembre s/n 
Codi Postal:  25680  Municipi:  Vallfogona de Balaguer 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom:   JUNTAMENT DE Vallfogona de Balaguer DNI/NIF 

P-2530100-C 
Adreça:   carrer Major 10 
Codi Postal:  25680 Municipi:  Vallfogona de Balaguer 
 
Autor/s projecte 
Nom::  J. Santiago Rocaspana i Baró núm. col.:17397-5 
  
  
L’arquitecte: 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE       
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida     
 
 
 
 
 
 
 

Signatura/es

Lloc i 
data: 

Vallfogona de Balaguer a 12 de novembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha 
de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de 
novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte – el 
qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels 
agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat 
pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

Instruccions d’ús: 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
Ús principal:   Edifici Polifuncional Situació: Planta baixa 
  
Usos subsidiaris:  No n’hi ha Situació: 
  
 
Instruccions de manteniment: 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions d’ús i 
manteniment específiques. 
 
Fonaments – Elements de contenció  
I.- Instruccions d’ús:  

Condicions d’ús: 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i 
la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha 
construït l'edifici. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de 
contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Incidències extraordinàries: 
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• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 
continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 
 
Estructura 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin 
les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o en 
altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues 
permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), 
i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no poden 
superar els valors següents: 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 
Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – A1 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

A Zones residencials  

A2 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

B Zones administratives  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

C1 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

C2 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

C3 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

C 
Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – D  D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
F  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 

l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 
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G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – G 

Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 

sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

zones privades  1– (100) – – Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals zones públiques 3 – (300) – – 
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients de 
seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes 
d’iguals o similars característiques als originals. 
Neteja: 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats 
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 
Incidències extraordinàries: 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que 
suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 

(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
Cobertes 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
Tipus de coberta i ús :  Inclinada a dues aigües Situació:  planta baixa 
  
Les cobertes s’utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del 
seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes.  
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per 
a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de 
les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes 
químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un 
manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), 
s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions 
inicials. 
Neteja: 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt 
termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 
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• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) 

i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 

verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i 
accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 
Façanes 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis 
tindran la mateixa consideració. 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de la 
seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no 
crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus 
elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o 
dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin 
les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 
Incidències extraordinàries: 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat 
de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar 
urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas 
de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

II.- Instruccions de manteniment: 
 Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 

forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre 
d’altres). 

 
Zones interiors d’ús comú  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les 
presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha 
construït l’edifici.  
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva 
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
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Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de 
l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, 
garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no 
pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i 
habitabilitat inicials.  
Neteja: 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per 
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els 
productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les 
instruccions donades pel seu fabricant. 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en 
funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de 
propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

Accions: 
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 

l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al 
Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas 
afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les 
finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les 
façanes. 

Evacuació: 
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui 

i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de 
l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes 
personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita 
facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 

respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les 
zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè 
funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidació. 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats 
perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les 
instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les característiques de la 
divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes 
d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat 
ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.  
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els registres 
i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al 
sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les manetes 
colpegin la paret i la facin malbé. 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No 
s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar 
de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic 
competent. 
Neteja: 
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Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el 
seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el 
mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu 
fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas de 
l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar 
irreversiblement. 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar incendis. 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, etc., ja 
que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, 
dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant 
periòdicament.  
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o 
espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i 
varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, 
material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han 
de portar a punts específics d’abocament. 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment: 
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està 
obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de 
l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, 
o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar 
consell a un professional. 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació de fulles 
o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb 
suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de 
netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de 
deteriorament.  

• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells 
sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d’acord 
amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel 
fabricant. 

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris convenient 
acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin 
per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
Instal·lació d'aigua 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
Tipus de subministrament:    Xarxa pública 
 
Situació clau general de l’edifici:  Accés exterior 
 
Tipus comptadors:  Individual Situació:  Exterior edifici 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han 
de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos no 
s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents zones 
humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres 
d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La 
rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
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Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb la normativa 
vigent.  
Neteja:  
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les 

veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de pas dels 
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de 
la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació d'electricitat 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:  Exterior edifici 
 
Tipus comptadors:  Trifasic Situació:  Exterior edifici 
  
Local Potència instal·lada (w) 

9 Kw 
Situació del quadre de dispositius de comandament i 
protecció:  Vestíbul 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal 
de la mateixa. 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada 
pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està 
dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor 
diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto 
tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en 
funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
 No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les mesures per 
evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de 
plàstic a l’efecte. 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions 
de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència contractada 
i amb una empresa autoritzada. 
Neteja: 
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Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones d’ús 
comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures 
oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre de 
dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat 
de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de 
l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de gas  
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Tipus de gas:  Inicialment No n’hi ha Tipus de subministrament: 
  
Situació clau general de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Local Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.  
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi 
objectes. 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès que 
acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. Cal assegurar-
se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap 
superfície calenta com, per exemple,  la part posterior del forn. 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja que 
modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. Durant la 
nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos. 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús proporcionades pels seus 
fabricants. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes de gas, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la companyia 
subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
Neteja: 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb un 

extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei d'urgències de la 

companyia subministradora. 
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o aquella 

s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 
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Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de pas dels espais 
privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada 
entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de desguàs 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, 
draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin 
ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una empresa 
especialitzada.  
Neteja: 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, 
comprovar que no hi manca aigua.  
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o de 
les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la 
xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i les 
vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns (noves 
construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el 
sistema de desguàs. 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat 
de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de l’habitatge o local correspon a 
l'usuari. 
 
Instal·lació de calefacció  
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús:  

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Tipus de calefacció:  2 Equips d’Aerotèrmia   aire - aire 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de 
l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les instruccions donades pel 
fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i avisar 

l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel seu 

interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli lleugerament els 
cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu rendiment. 
- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit. 

En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte que es 
pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-
les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no 
s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció comunitària, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa autoritzada.  
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Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i d’acord amb la 
normativa vigent. 
Neteja: 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la instal·lació 
comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions 
oportunes.  

• En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les 

veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir de la clau de 
pas situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació de climatització 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
Tipus de climatització:  2 Equips d’Aerotèrmia   aire - aire 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures de 
l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades pel 
fabricant. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la 
normativa vigent. 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació comunitària 
s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions 
oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais 
privatius correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, entre d’altres, 

una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 
• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable. 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors 
autoritzats.  
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
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Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
Incidències extraordinàries: 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de 
que es prenguin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment: 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa especialitzada que 
pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que 
puguin sorgir. 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és a càrrec de la 
propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, fins als Punts 
d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. 
A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 

Instal·lació de porter electrònic 
No n’hi ha  

 
Instal·lació d’aparells elevadors  

No n’hi ha  
 
 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 

No n’hi ha  
: 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Sistema o aparells instal·lats: Extintors 21A-113B Situació: en el local cada 15m de recorregut 
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els 
espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els 
mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests 
poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les 
seves instruccions d’ús impreses. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra 
incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
Incidències extraordinàries: 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin les 
revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en 
funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de 
propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, 
les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua 
de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i 
materials causats pel sinistre. 

 
Instal·lació de ventilació 
I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Sistema o aparells instal·lats: Els propis aparells de clima Situació:  Sala 
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de fums 
d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de 
les calderes i a l’inrevés. 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’un instal·lador especialitzat.  
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Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la 
correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
• Revisió sistemes de comandament i control. 

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais 
privatius correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació de dipòsits de gas-oil 

No n’hi ha  
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
I.- Instruccions d’ús: 

Consideracions d’ús : 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés 
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua 
calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents 
i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci amb una empresa 
especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.  
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

• Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
• Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
• Revisió general de la instal·lació. 

El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau 
de pas de l’habitatge o local i els aparells correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació solar fotovoltaica  
No n’hi ha  
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1 DADES DE L'OBRA 

1.1 Tipus d'obra 
               Local Polifuncional aïllat, de pública concurrència. 

1.2 Emplaçament 
               C. Onze de Setembre s/n, VALLFOGONA DE BALAGUER. 

1.3 Superfície construïda 
               212,68 m2 
        1.4 Promotor  
               Ajuntament de Vallfogona de Balaguer 

1.5 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
               J. Santiago Rocaspana i Baró    

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
               J. Santiago Rocaspana i Baró    

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
2.1 Topografia 
        Solar és pràcticament plà.. 
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
        Solar urbà. S’ha realitzat estudi geotècnic, terreny de fonamentació a la cota entre 0,60 i 11,0m.  
 No es detecta presencia de nivell freàtic 
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
        Al voltant d’aquesta edificació, hi ha construccions de tipus similar. 
2.4 Instal⋅lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
        Sol Urbà, disposa del serveis urbans. 
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

                C. Onze de Setembre,  d’ample 7,00 m,  
  No hi ha densitat de circulació. 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1 INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal⋅lacions i dispositius 

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

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

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

diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 

principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

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

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

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

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

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

6 En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir 
les mesures de prevenció adoptades. 

 En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

  a) Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
      que desenvolupin la seva activitat.  

  b) Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

  c) No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que  
 s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
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  d) Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de  
  prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut 
  dels treballadors.  

  e) Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no  
 comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors 

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

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

3.3.2 TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.3 ENDERROCS 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

3.3.5  FONAMENTS 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

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

3.3.7  RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.3.8     COBERTA 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

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

3.3.10  INSTAL⋅LACIONS 
- Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

3.3.11  RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS   (Annex 
II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball 

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

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en 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 terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

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

3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents 
- Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

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

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

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
Veure Annex 
 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
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Setembre 2016 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS 
EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 
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AM 5 JUSTIFICACIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic 
realitzat, identificat com “Expedient núm. 19.08/CTF-04/03.01,  N.O.:176356”, de 28 
d’agost de 2019, realitzat per ICEC,  es pot realitzar una fonamentació directa sobre el 
substrat inferior situat entre 0,60 i 1,0m, amb una capacitat de càrrega admissible fins a 
3,0 kg/cm2.  

 
 

Fitxa de dades de l’Estudi Geotècnic     (Projecte Executiu) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
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CTE - SEGURETAT ESTRUCTURAL                                                                                                                                
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 

 Ref. del projecte 

1. -  IDENTIFICACIÓ DEL  SOLAR I  DE  L ’EDIFICI  

Situació:               

Municipi:

Dificultats d’accés: 
Observacions: 

Plantes sobre rasant:  Ús principal: 

Plantes sota rasant:  Ús principal: 

TOTAL de plantes 

Superfície construïda total de l’edifici < 300 m2 Superfície construïda total de l’edifici >300 m2

Superfície d’ocupació en planta (1) < 10.000 m2 Superfície d’ocupació en planta (1) > 10.000 m2

CLASSIFICACIÓ DEL TIPUS DE CONSTRUCCIÓ (segons taula 3.1)

Edificació aïllada  

Edificació entre mitgeres  
Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 

Configuració constructiva: 

Edifici veí de la dreta 

Tipus de fonamentació: 

Plantes sobre rasant:  Plantes sota rasant: 

Configuració constructiva: 

Edifici de l’esquerra 

Tipus de fonamentació: 

Façana de davant llinda amb: 

Façana de darrera llinda amb: 
Observacions: 

Tipus d’estructura previst: 
Pilars (kN) Murs (kN/ml) 
mínima  mínima   
mitja  mitja      

Càrregues aproximades sobre els elements de suport 

màxima   màxima 
Observacions: 

(1) A efectes de reconeixement del terreny, la superfície d’ocupació a considerar és la de l’edifici o del conjunt d’edificis d’una mateixa promoció.

B18-053

Carrer Onze de Setembre s/n

VALLFOGONA DE BALAGUER

1 Magatzem

✔

1

✔

✔

Carrer amb circulació rodada

Espai privat propi

No se'n preveuen però caldrà que l'adjudicatari ho comprovi

Estructura de portics de fusta, tancaments i coberta d'entramat lleuger de fusta
Forjat sanitari de formigo
Fonaments sabates aillades arriostrades i rasa continua sota tancament.

C-0

ref. projecte

0

0 0

0 0



 versió març 2007 - Oficina Consultora Tècnica COAC 

CTE –SEGURETAT ESTRUCTURAL                                                                                                                               
DB SE-C Dades per a la comanda de l’estudi geotècnic 

2. -  PREVISIÓ DEL  TIPUS DE  TERRENY 

Tipus de fonamentació habitual de la zona: 
No es disposa d’aquesta informació 
Directa per fonaments aïllats 
Fonamentacions de tipus variables o profundes 

Cal considerar la possibilitat de que 
poden donar-se possibles inestabilitats o lliscaments 
es pot haver contaminat o modificat el  terreny per usos anteriors 
poden haver-hi obstacles enterrats 
es poden haver fet moviments de terres en el solar 
Altres:

3. -DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Junt amb aquest full s’adjunten: 
Plànol topogràfic acotat 

Esquema de localització en planta de les edificacions previstes i les veïnes 

Esquema aproximat de la situació dels punts de suport de l’estructura 

Secció o seccions esquemàtiques de l’edifici (plantes sobre i sota rasant amb indicació de la rasant) 
Altres:

4. -  CONTINGUT DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 

Tenint en compte que en el projecte es preveuen les següents actuacions:
Fonamentació de l’edificació projectada 
Excavacions pròpies de la fonamentació 
Altres excavacions 
Elements de contenció del terreny 
Elements constructius horitzontals en contacte amb el terreny (terres) 
Reblerts 
Altres:

L’estudi geotècnic que  es sol·licita haurà d’aportar totes les dades i recomanacions necessàries per dur a terme 
el disseny, el dimensionat i la construcció de la fonamentació i el condicionament del terreny. 
El seu contingut s’ajustarà a les prescripcions del DB SE-C del CTE i comptarà amb el preceptiu visat col·legial.

5. -CONFIRMACIÓ DE  L ’ESTUDI  GEOTÈCNIC 

Un cop iniciades les obres, a la vista del terreny excavat i per a la correcta situació dels elements de 
fonamentació, l’autor de l’estudi geotècnic comprovarà la validesa i suficiència de les dades que hi consten. En  
cas contrari es comunicarà al Director d’Obra qui adequarà la fonamentació i la resta de l’estructura a les 
característiques geotècniques del terreny.  

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 
IV.-  ESTAT D’AMIDAMENTS  
 QUADRES DE PREUS 
 PRESSUPOST 
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 PRESSUPOST TOTAL FASE 1 + FASE 2                         .   
 
MD 5.  PRESSUPOST APROXIMAT                                                                                . 

Aquest pressupost engloba la totalitat de les obres proposades inclòs l’enderroc de les 
construccions existents.   

Edifici Polifuncional, al carrer Onze de Setembre s/n, de Vallfogona de Balaguer.  
 
El pressupost d’execució material de l’actuació és de  “CENT SEIXANTA-DOS MIL 
NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS. (//162.091,77 €//). 
 
El pressupost per al coneixement de l’Administració és de : 
 
Pressupost d’execució Material....................................................... 162.091,77 € 
13% de Despeses Generals ...........................................................   21.071,93 € 
6% de Benefici Industrial.................................................................     9.725,51 € 
Suma............................................................................................... 192.889,21 € 
 
21% IVA............................................................................................   40.506,73 € 
Pressupost de Execució per Contracta.......................................... 233.395,94 € 
 
Puja el Pressupost d’Execució per contracta a la quantitat de “DOS-CENTS TRENTA-
TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS”. (//233.395,94 €//). 
 

Aquest pressupost engloba la totalitat de les obres proposades, que es realitzaran en 
dues fases, una corresponent a les obres de construcció i l’altra a les instal·lacions:  

 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      

Novembre 2019 
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 PRESSUPOST TOTAL FASE 1                                         . 

 
1A FASE 
1a fase que contindrà l’enderroc de les edificacions actuals existents, estructura 
evolvent i acabats del nou edifici,  
El pressupost d’execució material corresponent a la primera fase de l’actuació és de:  
“CENT TRENTA-SIS MIL NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.  
(//136.096,98 €//). 

El pressupost per al coneixement de l’Administració és de : 
Pressupost d’execució Material....................................................... 136.096,98 € 
13% de Despeses Generals ...........................................................   17.692,61 € 
6% de Benefici Industrial.................................................................     8.165,82 € 
Suma............................................................................................... 161.955,41 € 

21% IVA............................................................................................   34.010,64 € 
Pressupost de Execució per Contracta.......................................... 195.966,05 € 
Puja el Pressupost d’Execució per contracta de la primera fase ascendeix a la quantitat: 
“CENT NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS”.  (//195.966,05 €//) 
 

 

 

 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      

Novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 M3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària,
amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 5,56 9,12 4,55 230,72magatzem petit

230,72 230,72

Total m3  ......: 230,72

1.2 M3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària,
amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 9,35 11,48 6,90 740,63magatzem gran

740,63 740,63

Total m3  ......: 740,63

1.3 M3 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 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
138,70 138,70segons estudi de gestio de residus enderroc

138,70 138,70

Total m3  ......: 138,70

1.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
138,70 138,70segons estudi de gestio de residus enderroc

138,70 138,70

Total m3  ......: 138,70

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº Ud Descripció Amidament

1a FASE - EDIFICI POLIFUNCIONAL (Enderroc - Estructura - Envolvent - Acabats) Pàgina 1



2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 1,00 9,00pous pilars
2,00 1,50 1,25 1,00 3,75
8,00 2,90 0,60 1,00 13,92rases
2,00 9,85 0,60 1,00 11,82
3,00 9,85 0,40 1,00 11,82

50,31 50,31

Total m3  ......: 50,31

2.2 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 9,00pous pilars
2,00 1,50 1,25 3,75
8,00 2,90 0,60 13,92rases
2,00 9,85 0,60 11,82
3,00 9,85 0,40 11,82

50,31 50,31

Total m2  ......: 50,31

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,25 50,31 62,89excavacio de rases i pous amb esponjament del 25%

62,89 62,89

Total m3  ......: 62,89

2.4 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,48 8,484% sup. construida (212m2) amb fusta i sec

8,48 8,48

Total m3  ......: 8,48

2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,48 8,484% sup. construida (212m2) amb fusta i sec
8,48 8,484% sup. construida (212m2) amb fusta i sec

16,96 16,96

Total m3  ......: 16,96

2.6 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
0,50 12,70 3,00 0,80 15,24formacio rampa accés

15,24 15,24

Total m3  ......: 15,24

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 M3 *Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 0,10 0,90pous pilars
2,00 1,50 1,25 0,10 0,38
8,00 2,90 0,60 0,40 5,57rases
2,00 9,85 0,60 0,40 4,73
3,00 9,85 0,40 0,40 4,73

16,31 16,31

Total m3  ......: 16,31

3.2 M3 *Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa consistencia tova, abocat des de camió amb
cubilot, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'1 m2/ m3

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 0,90 8,10pous pilars
2,00 1,50 1,25 0,90 3,38
8,00 2,90 0,60 0,60 8,35rases
2,00 9,85 0,60 0,60 7,09
3,00 9,85 0,40 0,60 7,09

34,01 34,01

Total m3  ......: 34,01

3.3 M3 *Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, col.locat des de camió amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,70 0,35 0,50 2,92murets sostre sanitari
2,00 12,70 0,35 0,50 4,45
1,00 16,70 0,20 0,50 1,67
3,00 10,70 0,15 0,50 2,41

10,00 1,00 0,50 0,50 2,50murets o pilarets base pilars
13,95 13,95

Total m3  ......: 13,95

Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament
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4.1 M2 *Sostre nervat unidireccional autoportant de 22+4 cm, biguetes autorresistents de 18cm de
cantell VP-18, recolzades directament sobre murets de fonament, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades
15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. No
hi ha encofrat inferior, ni jasseres. Encofrat perimetral amb encadenat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 12,40 203,36sostre sanitari

-1,00 3,50 1,50 -5,25
198,11 198,11

Total m2  ......: 198,11

4.2 M3 Pilar de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 12x36
cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, muntat sobre suport

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,36 0,12 3,10 1,34pilars formats per dues peces de 12x36cm
10,00 0,36 0,12 3,70 1,60

2,94 2,94

Total m3  ......: 2,94

4.3 Kg 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'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
10,00 70,00 700,00Peu de pilar en T amb 45kg per ut

700,00 700,00

Total kg  ......: 700,00

4.4 M3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de
fusta o acer

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
5,00 10,00 0,14 0,36 2,52cavalls 14x36cm
5,00 6,50 0,14 0,36 1,64

10,00 9,00 0,06 0,16 0,86tirants de 6x16cm doblats
5,00 1,30 0,14 0,36 0,33monjo de 6x16cm

5,35 5,35

Total m3  ......: 5,35

Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES
Nº Ud Descripció Amidament
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5.1 M2 Sostre d'entramat lleuger de fusta, en formació de coberta inclinada, amb biguetes de fusta
d'avet C24 acabat ribotat, de 10x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), de 10x24 cm
de secció, i llargària fins a 5 m, treballada alaller, travamnet en amdues cares amb tauler
OSB-3, de 18mm de gruix, encolats amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades,
fixat a les bigues amb laus d'acer galvanitzat d'alta resistència. treballat i muntada en  taller i
col.locada en obra sobre cavalls de fusta.(Aïllament no comptabilitzat en aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 17,50 10,20 178,50pla de coberta 
1,00 17,50 5,00 87,50

266,00 266,00

Total m2  ......: 266,00

5.2 M2 Coberta inclinada ventilada mab pendent del 30%, composta d'impermeabilització amb lamina
per al control de vapor, doble rastrellat de fusta tractada, i teula ceràmica de color vermell
clavada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 17,50 10,20 178,50pla de coberta 
1,00 17,50 5,00 87,50

266,00 266,00

Total m2  ......: 266,00

5.3 M Remat lateral i frontal, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,00 16,70 50,10frontals  coberta
2,00 10,00 20,00laterals coberta
2,00 5,00 10,00

80,10 80,10

Total m  ......: 80,10

5.4 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 16,70 33,40coberta

33,40 33,40

Total m  ......: 33,40

Pressupost parcial nº 5 COBERTES
Nº Ud Descripció Amidament
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6.1 M3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 16,40 0,12 0,05 0,20sabateres entramat lleuger 4,5x12 cm
2,00 12,40 0,12 0,05 0,15

0,35 0,35

Total m3  ......: 0,35

6.2 M2 Mur estructural exterior d'entramat lleuger de fusta, format per muntants, carregadors i
testeres de fusta serrada d'avet de 45x120mm de secció, classe resistent C24 per a clase d'ús
1, amb protecció NP2, travament a les dues cares amb tauler estructural OSB-3 de 12 mm de
gruix, encolats amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades, fixat als muntants
amb claus d'acer galvanitzat. Inclús banda resilent de cautxu EPDM extrudit, fixada amb
grapes, bandes de segellat compressible de cautxú sintètic EPDM, fixada amb grapes, i
eleemnts de fixació mecànica dels panells. (Aïllament no comptabilitzat en aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 2,40 39,36façana
1,00 16,40 3,10 50,84
2,00 12,40 2,75 68,20

158,40 158,40

Total m2  ......: 158,40

6.3 M2 *Extradossat de plaques de OSB3 de 12mm de gruix, acabat vist, format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 tauler OSB3 de 12 mm de gruix, fixada mecànicament.(Aïllament no
comptabilitzat en aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,00 2,40 38,40interior façana 

-1,00 4,60 2,40 -11,04
1,00 16,00 3,10 49,60

-1,00 5,10 3,10 -15,81
2,00 12,00 2,75 66,00

127,15 127,15

Total m2  ......: 127,15

6.4 M2 *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'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
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament (Aïllament no comptabilitzat en
aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 4,60 2,40 11,04façana zona sala de serveis i equipament
1,00 5,10 3,10 15,81façana zona banys

26,85 26,85

Total m2  ......: 26,85

6.5 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 2,40 39,36exterior façana 
1,00 16,40 3,10 50,84
2,00 12,40 2,75 68,20

158,40 158,40

Total m2  ......: 158,40

6.6 M2 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 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 TANCAMNETS I DIVISORIES
Nº Ud Descripció Amidament
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1,00 6,00 2,40 14,40distribució  interior sala de serveis i equipament i traster
1,00 1,50 2,40 3,60distribucio intreior banys
1,00 4,90 2,40 11,76

29,76 29,76

Total m2  ......: 29,76

6.7 M2 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 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,00 1,80 2,40 12,96separacio banys

12,96 12,96

Total m2  ......: 12,96

6.8 M2 *Envà de plaques de guix laminat i tauler OSB format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm
de gruix en cara interior i un tauler OSB3 de 12 mm en cara exterior, fixades mecànicament. i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 6,00 1,00 6,00distribució  perimetre sala de serveis i equipament i traster
1,00 1,80 1,00 1,80
1,00 2,80 2,40 6,72
2,00 4,00 2,40 19,20distribucio perimetre banys
1,00 5,10 2,40 12,24
2,00 1,00 2,40 4,80

50,76 50,76

Total m2  ......: 50,76

Pressupost parcial nº 6 TANCAMNETS I DIVISORIES
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7.1 M2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 16,40 0,25 8,20proteccio sabaters entramat lleuger
2,00 12,40 0,25 6,20

14,40 14,40

Total m2  ......: 14,40

7.2 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
16,10 12,10 194,81sobre sostre sanitari

194,81 194,81

Total m2  ......: 194,81

7.3 M2 *Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix
amb paper kraft, col·locat sense adherir, fins un gruix de 20cm en coberta.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,70 10,00 167,00coberta entramat lleuger
1,00 16,70 5,00 83,50

250,50 250,50

Total m2  ......: 250,50

7.4 M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55
kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica
>= 1,429 m2.K/W i revestiment de paper kraft, col·locada snese adherir. en trasdossat intreior.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,00 2,40 38,40interior façana 
1,00 16,00 3,10 49,60
2,00 12,00 2,75 66,00

154,00 154,00

Total m2  ......: 154,00

7.5 M2 *Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat
26 a 35 kg/m3 de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W, col·locada sense adherir

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 2,40 39,36façana
1,00 16,40 3,10 50,84
2,00 12,40 2,75 68,20

158,40 158,40

Total m2  ......: 158,40

Pressupost parcial nº 7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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8.1 M2 Cel ras de plaques de fibres vegetals (acustic tipus Celenit o similar), amb acabat de la cara
vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un
sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega
17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 10,00 1,20 24,00cel ras acustic sota conductes climatitzacio
2,00 2,00 1,20 4,80

28,80 28,80

Total m2  ......: 28,80

8.2 M2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 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
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 6,00 4,50 27,00sala de serveis i equipament i traster
1,00 5,00 4,00 20,00banys

47,00 47,00

Total m2  ......: 47,00

8.3 M2 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)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 6,00 2,40 28,80distribució  interior sala de serveis i equipament i traster
2,00 4,30 2,40 20,64
2,00 2,50 2,40 12,00
2,00 1,80 2,40 8,64
2,00 4,00 2,40 19,20distribucio intreior banys
2,00 2,10 2,40 10,08
1,00 1,50 2,40 3,60
4,00 2,50 2,40 24,00
4,00 1,00 2,40 9,60
6,00 1,70 2,40 24,48

161,04 161,04

Total m2  ......: 161,04

Pressupost parcial nº 8 REVESTIMENTS
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9.1 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 12,50 2,50 31,25Rampa accés
1,00 5,00 2,50 12,50repla superior
1,00 1,50 3,50 5,25vestibul interior

49,00 49,00

Total m2  ......: 49,00

9.2 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,50 3,50 5,25vestibul interior

5,25 5,25

Total m2  ......: 5,25

9.3 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 12,50 2,50 31,25zona rampa i acces superior planta
1,00 5,00 2,50 12,50

43,75 43,75

Total m2  ......: 43,75

9.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 12,50 2,50 31,25zona rampa i acces superior planta
1,00 5,00 2,50 12,50

43,75 43,75

Total m2  ......: 43,75

9.5 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 12,40 203,36sostre sanitari

-1,00 3,50 1,50 -5,25

198,11 198,11

Total m2  ......: 198,11

9.6 M2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,00 12,00 192,00tot el local igual 

192,00 192,00

Total m2  ......: 192,00

9.7 M Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
5,00 1,50 7,50accés vestibul carrer

7,50 7,50

Total m  ......: 7,50

9.8 M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
5,00 1,50 7,50accés vestibul carrer

7,50 7,50

Total m  ......: 7,50

Pressupost parcial nº 9 PAVIMENTS
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10.1 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 250x215
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

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00P0  accés rampa

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

10.2 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 100x250 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, i una fixa superior i perfils de preu alt, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2
butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00 2,50 2,50P1 porta accés nivell carre

2,50 2,50

Total m2  ......: 2,50

10.3 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 110x240 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, una fixa lateral i una fixa superior i perfils de
preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm
de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,10 2,40 2,64P2 porta accés nivell superior pati

2,64 2,64

Total m2  ......: 2,64

10.4 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 80cm de pas, de fusta per a un
buit d'obra de 90x210cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit
d'obra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 0,90 2,10 3,78P.3 acces sala de serveis i equipament 
2,00 0,90 2,10 3,78P.3 accés banys
1,00 0,90 2,10 1,89P.3 accés traster

9,45 9,45

Total m2  ......: 9,45

10.5 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla corredissa de 80cm de pas, de tauler MDF,
per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastiment de carcassa met`l.lica col.locat en l'entramat
autoportnt amb un gruix total mde 10 cm com a màxim. Fulla corredisa i tapajunts de fusta. m2
de buit d'obra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 0,90 2,10 1,89P.4 portes correderes

1,89 1,89

Total m2  ......: 1,89

10.6 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 70cm de pas, de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de llum de bastiment

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,00 0,80 2,10 5,04P.5 portes cabines banys

5,04 5,04

Total m2  ......: 5,04

10.7 M2 *Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, amb finestra
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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
4,00 2,40 1,20 11,52F1 Sala d'usos multiples

11,52 11,52

Total m2  ......: 11,52

Pressupost parcial nº 10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
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10.8 M2 *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, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,20 1,20 1,44F2 sala de serveis i equipament 

1,44 1,44

Total m2  ......: 1,44

10.9 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, amb finestra
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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 0,80 1,20 1,92F3 banys

1,92 1,92

Total m2  ......: 1,92

10.10 U *Lluernes amb finestra de coberta (tipus Velux GPL SK08 2070 projectants o VFE vertical
d'ampit, o similar)amb obertura projectant fins a 45º, de 114x140cm, en teulada de perfil
ondulat de teula, amb persiana exterior, o vertical tipus d'ampit obertura oscilant, de
60x134cm, tot amb accionament elèctric amb control indivudual a distancia. Doble
envidrament laminat(70) vidre interior laminar 3+3mm amb una pel.licula de baixa emissivitat
tèrmica, cambra d'aire de 15mm reomplerta amb gas argó, vidre interior de trempat de 4mm
amb película de baixa emissivitat tèrmica i separador d'acer inoxidable. Aleta de ventilació
amb feltre d'aire, marc i fulla amb doble junta d'hemeticitat i frontises de fixació d'acer.
Bastiment de base d'acer galvanitzat amb aïllament d'escuma de poliuretà, canal superior de
drenatge i làmina impermeabilitzant lateral. Cercol perimetra d'estanqueitat. Tot muntat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00Finestres de coberta (lluernaris)

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

10.11 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, amb balconera
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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini lacat, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant, i amb comandament amb cinta i guies

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00 4,00F4. Balconera situada al vestíbul

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00
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11.1 M Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00 4,00escala interior
1,00 2,00 2,00balconera vestíbul

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00

Pressupost parcial nº 11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
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12.1 U Fulla fixa d'alumini lacat blanc o color, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 180x150 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
4,00 4,00tancament superior zona sala de serveis i equipament

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

12.2 M2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
4,00 1,80 1,40 10,08tancament superior zona sala de serveis i equipament 

10,08 10,08

Total m2  ......: 10,08

Pressupost parcial nº 12 ENVIDRAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament
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13.1 U Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00sala de serveis i equipament i  banys

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

13.2 U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

13.3 M Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160
mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
30,00 30,00baixants + sla serveis + banys

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00

13.4 M Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 3,50 7,00coberta
2,00 4,50 9,00

16,00 16,00

Total m  ......: 16,00

Pressupost parcial nº 13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
Nº Ud Descripció Amidament
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14.1 U Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut i les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00únic tot l'obra

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de 2019
Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró

Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QUALITAT
Nº Ud Descripció Amidament
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1 ENDERROCS

1.1 E2112696 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0121000 0,0249 h Oficial 1a 22,51 0,5605
A0150000 0,0996 h Manobre especialista 19,45 1,9372
C1101200 0,0300 h Compressor+dos martells pneumàtics 12,95 0,3885
C1311430 0,0450 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 59,57 2,6807
C13124A0 0,0300 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 69,09 2,0727
C200S000 0,0300 h Equip tall oxiacetilènic 5,80 0,1740
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,0375

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 7,85

1.2 E211269A m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum
aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0121000 0,0249 h Oficial 1a 22,51 0,5605
A0150000 0,0996 h Manobre especialista 19,45 1,9372
C1101200 0,0300 h Compressor+dos martells pneumàtics 12,95 0,3885
C1311430 0,0450 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 59,57 2,6807
C13124A0 0,0350 h Pala excavadora giratoria s/caden. 12-20t 69,09 2,4182
C200S000 0,0300 h Equip tall oxiacetilènic 5,80 0,1740
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,50 0,0375

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 8,20

1.3 E2R64267 m3 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 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C1311440 0,0070 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 72,24 0,5057
C1501800 0,1310 h Camió transp.12 t 31,30 4,1003

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 4,61

1.4 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA73G0 1,0000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,c… 17,15 17,1500

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 17,15

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

2.1 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

C1313330 0,1430 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 41,50 5,9345

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 5,93

2.2 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

A0140000 0,0830 h Manobre 18,80 1,5604
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,56 0,0234

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 1,58

2.3 E2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C1501700 0,1000 h Camió transp.7 t 26,26 2,6260

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 2,63

2.4 E2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

A0140000 0,6231 h Manobre 18,80 11,7143
C1RA2500 1,0000 m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +re… 18,78 18,7800
A%AUX001 1,0000 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,71 0,1171

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 30,61

2.5 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA73G0 1,0000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat,c… 17,15 17,1500

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 17,15

2.6 E225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

A0140000 0,0086 h Manobre 18,80 0,1617
C1316100 0,0330 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 36,69 1,2108
C1335010 0,0400 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 32,40 1,2960
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,16 0,0024

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 2,67

Annex de justificació de preus
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3 FONAMENTS

3.1 E31521G3.FN m3 *Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat amb cubilot

A0140000 0,4400 h Manobre 18,80 8,2720
B06NLA2C 1,1000 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 47,64 52,4040
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,27 0,1241

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 60,80

3.2 13512J41.B25CU m3 *Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa consistencia tova, abocat des
de camió amb cubilot, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

E31522H1 1,0000 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20… 64,03 64,0300
E31B3000 35,0000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 0,95 33,2500
E31DC100 1,0000 m2 Encofrat taulons rasa/pou fonament 15,85 15,8500

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 113,13

3.3 13522G83.B25CU m3 *Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a
30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, col.locat des de camió amb
cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

E32515H1 1,0000 m3 Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/2… 68,98 68,9800
E32B300P 50,0000 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres … 1,03 51,5000
E32DFA03 6,7000 m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat basti… 15,00 100,5000

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 220,98

Annex de justificació de preus
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4 ESTRUCTURES

4.1 145A26HB.B25 m2 *Sostre nervat unidireccional autoportant de 22+4 cm, biguetes
autorresistents de 18cm de cantell VP-18, recolzades directament sobre
murets de fonament, amb cassetons de morter de ciment amb una
quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en
malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de
formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. No hi ha encofrat inferior, ni
jasseres. Encofrat perimetral amb encadenat.

E45A17H3 0,0850 m3 Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/I,ab… 77,35 6,5748
E4BA3000 15,0000 kg Armadura p/sostre unid. AP500S barres… 1,09 16,3500
E4BADC88 1,0000 m2 Armadura p/sostre unid. ,malla el.b/corr… 2,12 2,1200
E4D93EC6 0,8200 m2 Alleug. p/sostre nervat amb casset.mort… 7,43 6,0926
E4DA1DX0 1,0000 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre un… 18,95 18,9500

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 50,09

4.2 E43F4110 m3 Pilar de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció
constant, de 12x36 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
muntat sobre suport

A012A000 6,6418 h Oficial 1a fuster 22,92 152,2301
A013A000 3,3216 h Ajudant fuster 20,14 66,8970
B43GL110 1,0000 m3 Element fusta lam. GL24h,33/45mm,7x… 691,43 691,4300
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 219,13 3,2870

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 913,84

4.3 E44Z5A25 kg 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'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 0,0415 h Oficial 1a soldador 22,88 0,9495
A0135000 0,0415 h Ajudant soldador 20,07 0,8329
B44Z5A2A 1,0000 kg Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.enc… 0,98 0,9800
C200P000 0,0500 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 2,59 0,1295
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,78 0,0267

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 2,92

4.4 E43PA111 m3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de
secció constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum
de fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o
acer

A012A000 7,8031 h Oficial 1a fuster 22,92 178,8471
A013A000 3,9019 h Ajudant fuster 20,14 78,5843
B43GL120 1,0000 m3 Element fusta lam. GL24h,33/45mm,7x… 709,89 709,8900
C150G900 4,7000 h Grua autopropulsada 20t 47,37 222,6390
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 257,43 3,8615

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 1.193,82

Annex de justificació de preus
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5 COBERTES

5.1 EML030 m2 Sostre d'entramat lleuger de fusta, en formació de coberta inclinada, amb
biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x24 cm de secció i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), de
10x24 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada alaller, travamnet en
amdues cares amb tauler OSB-3, de 18mm de gruix, encolats amb
adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades, fixat a les bigues
amb laus d'acer galvanitzat d'alta resistència. treballat i muntada en  taller
i col.locada en obra sobre cavalls de fusta.(Aïllament no comptabilitzat en
aquesta partida).

E433A152 0,0330 m3 Biga avet C24 ribotat,mid.max.14x24cm… 471,50 15,5595
B0A5C000 4,0000 u Cargol autorosc.,acer inox. 0,53 2,1200
B0CU35FD.… 2,0500 m2 Tauler encenalls orientats OSB/3,g=18… 9,35 19,1675
B0A32000 0,5000 kg Clau acer galv. 1,38 0,6900
A013A000 0,5810 h Ajudant fuster 20,14 11,7013
A012A000 0,6640 h Oficial 1a fuster 22,92 15,2189

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 64,46

5.2 QTT210 m2 Coberta inclinada ventilada mab pendent del 30%, composta
d'impermeabilització amb lamina per al control de vapor, doble rastrellat
de fusta tractada, i teula ceràmica de color vermell clavada.

E52221C5 1,1000 m2 Teulada teula plana col.vermell,12u/m2,… 23,85 26,2350
E5Z3D355 1,0000 m2 Enllatat pi 40x40mm/30cm,sob/fusta,fix.… 21,35 21,3500
E7A24A0L 1,1000 m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm… 0,97 1,0670

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 48,65

5.3 E5ZE51B4 m Remat lateral i frontal, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000 0,1660 h Oficial 1a col·locador 22,51 3,7367
A0140000 0,0831 h Manobre 18,80 1,5623
B5ZE54B4 1,2002 m Peça p/ràfec planxa Zn g=0,6mm,desen… 7,68 9,2175
B5ZZJLNT 4,0000 u Vis acer galv.5,4x65mm,junt Pb/Fe,tac … 0,18 0,7200
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,1325

Preu total arrodonit per m  ....................................… 15,37

5.4 E5ZJ116P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5
mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

A0122000 0,1660 h Oficial 1a paleta 22,51 3,7367
A0127000 0,2490 h Oficial 1a col·locador 22,51 5,6050
A0140000 0,1245 h Manobre 18,80 2,3406
B5ZJ1160 1,2995 m Canal exterior semicirc.planxa ac.galv.,… 5,00 6,4975
B5ZJA160 3,0000 u Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.g=.5 … 2,78 8,3400
B5ZZJLPT 5,5000 u Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/gom… 0,22 1,2100
A%AUX001 3,0000 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,68 0,3504

Preu total arrodonit per m  ....................................… 28,08

Annex de justificació de preus
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6 TANCAMNETS I DIVISORIES

6.1 E435F142 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de
secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1),
col·locada sobre suports de fusta o acer

A012A000 5,4065 h Oficial 1a fuster 22,92 123,9170
A013A000 2,7105 h Ajudant fuster 20,14 54,5895
B435F140 1,0000 m3 Bigueta fusta pi flandes C24 ribotat,7x1… 434,87 434,8700
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 178,51 2,6777

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 616,05

6.2 EML010 m2 Mur estructural exterior d'entramat lleuger de fusta, format per muntants,
carregadors i testeres de fusta serrada d'avet de 45x120mm de secció,
classe resistent C24 per a clase d'ús 1, amb protecció NP2, travament a
les dues cares amb tauler estructural OSB-3 de 12 mm de gruix, encolats
amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades, fixat als
muntants amb claus d'acer galvanitzat. Inclús banda resilent de cautxu
EPDM extrudit, fixada amb grapes, bandes de segellat compressible de
cautxú sintètic EPDM, fixada amb grapes, i eleemnts de fixació mecànica
dels panells. (Aïllament no comptabilitzat en aquesta partida).

E435A152 0,0190 m3 Bigueta fusta avet C24 ribotat,7x14 a 9x… 509,42 9,6790
B0A4A400 4,0000 cu Visos,galvanitzats 1,77 7,0800
B0CU358D.… 2,0000 m2 Tauler encenalls orientats OSB/3,g=12… 7,12 14,2400
B0A32000 0,7500 kg Clau acer galv. 1,38 1,0350
B7JZ00B0 0,4500 m Cinta cautxú cru, p/junt membr. 5,97 2,6865
B7C73A00 0,4500 m2 Làm.EPDM p/aïllam.3,5kg/m2, g=1,8mm 3,46 1,5570
A012A000 0,5943 h Oficial 1a fuster 22,92 13,6214
A013A000 0,6665 h Ajudant fuster 20,14 13,4233

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 63,32

6.3 E83E136B.OSB3 m2 *Extradossat de plaques de OSB3 de 12mm de gruix, acabat vist, format
per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 tauler
OSB3 de 12 mm de gruix, fixada mecànicament.(Aïllament no
comptabilitzat en aquesta partida).

A0127000 0,3154 h Oficial 1a col·locador 22,51 7,0997
A0137000 0,1080 h Ajudant col·locador 19,99 2,1589
B0A44000 0,4200 cu Visos p/guix lam. 7,72 3,2424
B0A4A400 0,1200 cu Visos,galvanitzats 1,77 0,2124
B0A61600 6,0000 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,13 0,7800
B0CU358D.… 1,0000 m2 Tauler encenalls orientats OSB/3,g=12… 7,12 7,1200
B6B11211 3,5000 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,a… 0,86 3,0100
B6B12211 0,9500 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,a… 0,84 0,7980
B6BZ1A10 0,4700 m Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50m… 0,45 0,2115
B7J500ZZ 0,8000 kg Massilla p/junt cartró-guix 0,90 0,7200
B7JZ00E1 4,0000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix la… 0,06 0,2400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,26 0,1389

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 25,73
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6.4 E83E186B m2 *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'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
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament (Aïllament no
comptabilitzat en aquesta partida).

A0127000 0,3154 h Oficial 1a col·locador 22,51 7,0997
A0137000 0,1079 h Ajudant col·locador 19,99 2,1569
B0A44000 0,4200 cu Visos p/guix lam. 7,72 3,2424
B0A4A400 0,1200 cu Visos,galvanitzats 1,77 0,2124
B0A61600 6,0000 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,13 0,7800
B0CC2310 1,0300 m2 Placa guix lamin. H i gruix 12,5mm 5,09 5,2427
B6B11211 3,5000 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,a… 0,86 3,0100
B6B12211 0,9500 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,a… 0,84 0,7980
B6BZ1A10 0,4700 m Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50m… 0,45 0,2115
B7J500ZZ 0,8000 kg Massilla p/junt cartró-guix 0,90 0,7200
B7JZ00E1 4,0000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix la… 0,06 0,2400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,26 0,1389

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 23,85

6.5 E612L11K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

A0122000 0,6773 h Oficial 1a paleta 22,51 15,2460
A0140000 0,3403 h Manobre 18,80 6,3976
B0FA1HA0 36,7200 u Totxana 240x115x100mm,categoria I,L… 0,10 3,6720
D070A4D1 0,0189 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE… 130,47 2,4659
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 21,64 0,5410

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 28,32

6.6 E6528A4B.95 m2 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 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

A0127000 0,3154 h Oficial 1a col·locador 22,51 7,0997
A0137000 0,1079 h Ajudant col·locador 19,99 2,1569
B0A44000 0,4200 cu Visos p/guix lam. 7,72 3,2424
B0A4A400 0,1200 cu Visos,galvanitzats 1,77 0,2124
B0A61600 6,0000 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,13 0,7800
B0CC2310 2,0600 m2 Placa guix lamin. H i gruix 12,5mm 5,09 10,4854
B6B11211 3,6750 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,a… 0,86 3,1605
B6B12211 0,9975 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,a… 0,84 0,8379
B6BZ1A10 0,4700 m Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50m… 0,45 0,2115
B7C9H5M0 1,0300 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/… 1,78 1,8334
B7J500ZZ 0,8000 kg Massilla p/junt cartró-guix 0,90 0,7200
B7JZ00E1 4,0000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix la… 0,06 0,2400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,26 0,1389

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 31,12

Annex de justificació de preus
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6.7 E6528A4B m2 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 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

A0127000 0,3154 h Oficial 1a col·locador 22,51 7,0997
A0137000 0,1083 h Ajudant col·locador 19,99 2,1649
B0A44000 0,4200 cu Visos p/guix lam. 7,72 3,2424
B0A4A400 0,1200 cu Visos,galvanitzats 1,77 0,2124
B0A61600 6,0000 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,13 0,7800
B0CC2310 2,0600 m2 Placa guix lamin. H i gruix 12,5mm 5,09 10,4854
B6B11211 3,6750 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,a… 0,86 3,1605
B6B12211 0,9975 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,a… 0,84 0,8379
B6BZ1A10 0,4700 m Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50m… 0,45 0,2115
B7C9H5M0 1,0300 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/… 1,78 1,8334
B7J500ZZ 0,8000 kg Massilla p/junt cartró-guix 0,90 0,7200
B7JZ00E1 4,0000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix la… 0,06 0,2400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,26 0,1389

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 31,13

6.8 E6528A4B.H.OSB3 m2 *Envà de plaques de guix laminat i tauler OSB format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en
cara interior i un tauler OSB3 de 12 mm en cara exterior, fixades
mecànicament. i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

A0127000 0,3154 h Oficial 1a col·locador 22,51 7,0997
A0137000 0,1080 h Ajudant col·locador 19,99 2,1589
B0A44000 0,4200 cu Visos p/guix lam. 7,72 3,2424
B0A4A400 0,1200 cu Visos,galvanitzats 1,77 0,2124
B0A61600 6,0000 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,13 0,7800
B0CC2310 1,0300 m2 Placa guix lamin. H i gruix 12,5mm 5,09 5,2427
B0CU358D.… 1,0000 m2 Tauler encenalls orientats OSB/3,g=12… 7,12 7,1200
B6B11211 3,6750 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,a… 0,86 3,1605
B6B12211 0,9975 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,a… 0,84 0,8379
B6BZ1A10 0,4700 m Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50m… 0,45 0,2115
B7C9H5M0 1,0300 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/… 1,78 1,8334
B7J500ZZ 0,8000 kg Massilla p/junt cartró-guix 0,90 0,7200
B7JZ00E1 4,0000 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix la… 0,06 0,2400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,26 0,1389

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 33,00

Annex de justificació de preus
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7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

7.1 E7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina
de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu
de cautxú sintètic

A0127000 0,1660 h Oficial 1a col·locador 22,51 3,7367
A0137000 0,0833 h Ajudant col·locador 19,99 1,6652
B0911000 0,8250 kg Adh.apl.2cares,cautxú 3,58 2,9535
B7611A00 1,1000 m2 Làm.butil g=1mm,1,2kg/m2 7,95 8,7450
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,40 0,0810

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 17,18

7.2 E7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

A0122000 0,0498 h Oficial 1a paleta 22,51 1,1210
A0140000 0,0249 h Manobre 18,80 0,4681
B7C2E470 1,0500 m2 Planxa (XPS),g=40mm,resist.compress.… 6,14 6,4470
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,59 0,0239

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 8,06

7.3 E7C91B11.20 m2 *Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3,
de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir, fins un gruix
de 20cm en coberta.

A0122000 0,1660 h Oficial 1a paleta 22,51 3,7367
A0140000 0,0831 h Manobre 18,80 1,5623
B7C91B10 2,5000 m2 Feltre MW-roca 20-25kg/m3 g=80mm,kr… 1,99 4,9750
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,0795

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 10,35

7.4 E7C9R623.5 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W
i revestiment de paper kraft, col·locada snese adherir. en trasdossat
intreior.

A0122000 0,0664 h Oficial 1a paleta 22,51 1,4947
A0140000 0,0332 h Manobre 18,80 0,6242
B0711010 0,5985 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,24 0,1436
B7C9R620 1,0500 m2 Placa ríg.MW-roca,dens.=46-55kg/m3,g… 4,70 4,9350
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,12 0,0318

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 7,23

7.5 E7C9H5M1.12 m2 *Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 120 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W, col·locada sense adherir

A0122000 0,1494 h Oficial 1a paleta 22,51 3,3630
A0140000 0,1494 h Manobre 18,80 2,8087
B7C9H5M0 3,0000 m2 Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/… 1,78 5,3400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,17 0,0926

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 11,60

Annex de justificació de preus
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8 REVESTIMENTS

8.1 E843225F m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals (acustic tipus Celenit o similar),
amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de
gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un
sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals
amb omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A012M000 0,2656 h Oficial 1a muntador 23,26 6,1779
A013M000 0,2656 h Ajudant muntador 19,99 5,3093
B8432251 1,0300 m2 Placa cel ras,fibres veget., cara vista fib… 13,41 13,8123
B84Z8520 1,0300 m2 Estructura acer galv.vista 1sentit p/cel r… 3,28 3,3784
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,49 0,1724

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 28,85

8.2 E8445260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 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
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A0127000 0,3320 h Oficial 1a col·locador 22,51 7,4733
A0137000 0,3320 h Ajudant col·locador 19,99 6,6367
B0A44000 0,1800 cu Visos p/guix lam. 7,72 1,3896
B0CC1410 1,0300 m2 Placa guix lamin. A i gruix 15mm 3,76 3,8728
B7J500ZZ 0,4725 kg Massilla p/junt cartró-guix 0,90 0,4253
B7JZ00E1 1,8900 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix la… 0,06 0,1134
B84Z7850 1,0000 m2 Entramat estruc.doble acer galv.p/cel ra… 6,89 6,8900
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,11 0,2117

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 27,01

8.3 E82D1H3H m2 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)

A0127000 0,2490 h Oficial 1a col·locador 22,51 5,6050
A0140000 0,0830 h Manobre 18,80 1,5604
B05A2103 0,7050 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 138… 0,26 0,1833
B0711010 4,9028 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,24 1,1767
B0FH8172 1,1000 m2 Rajola gres premsat esmalt.,rectang/qu… 9,77 10,7470
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,17 0,1793

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 19,45
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Nº Codi Ud Descripció Total

1a FASE - EDIFICI POLIFUNCIONAL (Enderroc - Estructura - Envolvent - Acabats) Pàgina 10



9 PAVIMENTS

9.1 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

A0140000 0,0415 h Manobre 18,80 0,7802
A0150000 0,0830 h Manobre especialista 19,45 1,6144
B0332300 0,2678 t Grava pedra granit.50-70mm 16,47 4,4107
C133A030 0,0500 h Compactador duplex manual,700 kg 7,78 0,3890
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,39 0,0359

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 7,23

9.2 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

A0122000 0,0840 h Oficial 1a paleta 22,51 1,8908
A0140000 0,1672 h Manobre 18,80 3,1434
B064300C 0,1030 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 49,42 5,0903
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,03 0,0755

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 10,20

9.3 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

A0122000 0,0914 h Oficial 1a paleta 22,51 2,0574
A0140000 0,1992 h Manobre 18,80 3,7450
B064300C 0,1545 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 49,42 7,6354
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,80 0,0870

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 13,52

9.4 E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

A0122000 0,3735 h Oficial 1a paleta 22,51 8,4075
A0140000 0,2490 h Manobre 18,80 4,6812
B0111000 0,0100 m3 Aigua 1,32 0,0132
B0310500 0,0449 t Sorra 0-3,5 mm 14,52 0,6519
B0512401 0,0031 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 85,74 0,2658
B9E11200 1,0200 m2 Panot gris 20x20x2,5cm,cl.1a,preu alt 4,73 4,8246
D0391311 0,0306 m3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland… 58,09 1,7776
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,09 0,1964

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 20,82

9.5 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6

A0122000 0,0665 h Oficial 1a paleta 22,51 1,4969
A0140000 0,1494 h Manobre 18,80 2,8087
B7C2P100 0,0105 m2 Planxa EPS elast.,g=10mm 0,84 0,0088
D0701641 0,0315 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/… 63,40 1,9971
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,31 0,0647

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 6,38

9.6 E9C1231A m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior
normal

A0127000 0,1992 h Oficial 1a col·locador 22,51 4,4840
A0137000 0,0996 h Ajudant col·locador 19,99 1,9910
A0140000 0,0415 h Manobre 18,80 0,7802
B9C12311 1,0400 m2 Terratzo llis gra mitjà 30x30cm,preu sup… 8,05 8,3720
B9CZ2000 1,6050 kg Beurada color 0,76 1,2198
D0701641 0,0210 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/… 63,40 1,3314
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,26 0,1089

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 18,29

Annex de justificació de preus
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9.7 E9VZ191K m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

A0122000 0,2996 h Oficial 1a paleta 22,51 6,7440
A0140000 0,1503 h Manobre 18,80 2,8256
B0FA12A0 10,0002 u Totxana 290x140x100mm,categoria I,L… 0,13 1,3000
D070A4D1 0,0084 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE… 130,47 1,0959
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,57 0,1436

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,11

9.8 E9V2AB2K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià,
amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10

A0122000 0,4573 h Oficial 1a paleta 22,51 10,2938
A0140000 0,2293 h Manobre 18,80 4,3108
B05B1001 0,9994 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,16 0,1599
B9CZ2000 0,7950 kg Beurada color 0,76 0,6042
B9V2AB20 1,0200 m Esglaó pedra artif.gra mitjà,preu alt,itali… 29,32 29,9064
D070A4D1 0,0147 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE… 130,47 1,9179
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,60 0,2190

Preu total arrodonit per m  ....................................… 47,41
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10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

10.1 EABG9A62.P0 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 250x215 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

A012F000 0,5704 h Oficial 1a manyà 22,87 13,0450
BABG9762.… 1,0000 u Porta acer galv., 1bat.,250x215cm,tub 4… 342,79 342,7900
BAZGC360 1,0000 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 21,45 21,4500
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,05 0,3263

Preu total arrodonit per u  .....................................… 377,61

10.2 1A1EMQ5C.P1 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 100x250
cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, i una fixa
superior i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i
vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

EAFAA60L 0,4000 u Porta alumini lacat blanc,2bat/1xarn.,12… 674,05 269,6200
EANV3DA3 0,1210 u Bastiment base p/porta,tub acer galv.60… 31,21 3,7764
EC151D06 0,8000 m2 Vidre lam.seg. ,6+6mm,2 butiral transpa… 60,74 48,5920

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 321,99

10.3 1A1EMQ5C.P2 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 110x240
cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, una fixa
lateral i una fixa superior i perfils de preu alt, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

EAFA6Q0C 0,2976 u Porta alumini lacat blanc,1bat.+2fix.,330… 1.088,12 323,8245
EANV3DA3 0,2976 u Bastiment base p/porta,tub acer galv.60… 31,21 9,2881
EC151D06 0,8000 m2 Vidre lam.seg. ,6+6mm,2 butiral transpa… 60,74 48,5920

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 381,70

10.4 1A231NC2.P3 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 80cm de pas,
de fusta per a un buit d'obra de 90x210cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

E89A2BB0 2,0000 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector… 15,13 30,2600
EANA7186 0,4080 u Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cm… 21,13 8,6210
EAQDD286 0,4080 u Fulla batent p/porta int.g=40mm,ampl.=… 91,38 37,2830
EAZ13196 2,8100 m Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx… 2,17 6,0977

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 82,26

10.5 1A231NC2.P4 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla corredissa de 80cm de
pas, de tauler MDF, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastiment de
carcassa met`l.lica col.locat en l'entramat autoportnt amb un gruix total
mde 10 cm com a màxim. Fulla corredisa i tapajunts de fusta. m2 de buit
d'obra

E89A2BB0 2,0000 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector… 15,13 30,2600
EAND1840 0,4080 u Caixa corred.enc. 1 fulla 80x210cm aca… 154,04 62,8483
EAQF8316 0,4080 u Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, c… 147,74 60,2779
EAZ13196 2,8100 m Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx… 2,17 6,0977

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 159,48

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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10.6 1A231331.P5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 70cm de pas,
de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment

E89A2BB0 2,0000 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector… 15,13 30,2600
EAP37175 0,6800 u Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=7… 26,58 18,0744
EAQDC075 0,6800 u Fulla batent p/porta int.g=35mm,ampl.=… 77,22 52,5096
EAZ13196 6,7140 m Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx… 2,17 14,5694

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 115,41

10.7 1A1E2311.F1 m2 *Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
240x120 cm, amb finestra 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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini
laca, amb calaix estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament
motoritzat.

EAF1289D 0,3500 u Finestra alumini lacat blanc,2bat.,120x1… 248,57 86,9995
EAN51432 0,3500 u Bastiment base p/finest.,tub acer galv.4… 18,43 6,4505
EAV7EK77 1,0800 m2 Persi.enr.alum.,lamel. g=14-14,5mm,h=… 64,32 69,4656
E6Z11276 0,4200 u Caixa persiana monolítica ceràm. p/rev… 229,55 96,4110
EAVZ0AL0 0,3500 u Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll… 184,06 64,4210
EAVZK000 1,7360 m Guies alum.p/persi.enrotll. 5,48 9,5133
EC1GECA1 0,8000 m2 Vidre aïllant, baixa emissivitat 5+5.1 but… 86,69 69,3520

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 402,61

10.8 1A1E2311.F2 m2 *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,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini
laca, amb calaix estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament
motoritzat.

EAF1289D 0,6940 u Finestra alumini lacat blanc,2bat.,120x1… 248,57 172,5076
EAN51432 0,6940 u Bastiment base p/finest.,tub acer galv.4… 18,43 12,7904
EAV7EK77 1,0800 m2 Persi.enr.alum.,lamel. g=14-14,5mm,h=… 64,32 69,4656
E6Z111B6 0,8000 u Caixa persiana monolítica ceràm. p/rev… 118,64 94,9120
EAVZ0AL0 0,6940 u Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll… 184,06 127,7376
EAVZK000 1,7360 m Guies alum.p/persi.enrotll. 5,48 9,5133
EC1GECA1 0,8000 m2 Vidre aïllant, baixa emissivitat 5+5.1 but… 86,69 69,3520

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 556,28

10.9 1A1E2311.F3 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x120
cm, amb finestra 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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1 but.transparent / 8 /
4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

EAF1289D 0,8300 u Finestra alumini lacat blanc,2bat.,120x1… 248,57 206,3131
EAN51432 0,8300 u Bastiment base p/finest.,tub acer galv.4… 18,43 15,2969
EAV7EK77 1,0800 m2 Persi.enr.alum.,lamel. g=14-14,5mm,h=… 64,32 69,4656
E6Z11166 1,0000 u Caixa persiana monolítica ceràm. p/rev… 95,74 95,7400
EAVZ0AL0 0,8300 u Motor p/persiana,cortina o tendal enrotll… 184,06 152,7698
EAVZK000 1,7360 m Guies alum.p/persi.enrotll. 5,48 9,5133
EC1GECA1 0,8000 m2 Vidre aïllant, baixa emissivitat 5+5.1 but… 86,69 69,3520

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 618,45

Annex de justificació de preus
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10.10 E5615E40.VELUX u *Lluernes amb finestra de coberta (tipus Velux GPL SK08 2070
projectants o VFE vertical d'ampit, o similar)amb obertura projectant fins
a 45º, de 114x140cm, en teulada de perfil ondulat de teula, amb persiana
exterior, o vertical tipus d'ampit obertura oscilant, de 60x134cm, tot amb
accionament elèctric amb control indivudual a distancia. Doble
envidrament laminat(70) vidre interior laminar 3+3mm amb una pel.licula
de baixa emissivitat tèrmica, cambra d'aire de 15mm reomplerta amb gas
argó, vidre interior de trempat de 4mm amb película de baixa emissivitat
tèrmica i separador d'acer inoxidable. Aleta de ventilació amb feltre d'aire,
marc i fulla amb doble junta d'hemeticitat i frontises de fixació d'acer.
Bastiment de base d'acer galvanitzat amb aïllament d'escuma de
poliuretà, canal superior de drenatge i làmina impermeabilitzant lateral.
Cercol perimetra d'estanqueitat. Tot muntat i en funcionament.

A0127000 3,5793 h Oficial 1a col·locador 22,51 80,5700
A0137000 1,5916 h Ajudant col·locador 19,99 31,8161
VELUX.GLP 1,0000 m2 VELUX GLP SK08 2070 525,53 525,5300
PER.ACCS 1,0000 m2 Perfileria i elements aux. 592,35 592,3500
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 112,39 2,8098

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.233,08

10.11 1A1ED111.F4 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220
cm, amb balconera 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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1 but.transparent / 8 /
4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini lacat, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant, i amb comandament amb cinta i guies

EAF5E59D 0,3790 u Balconera alumini lacat blanc,2bat.,120… 526,50 199,5435
EAN52464 0,3790 u Bastiment base p/balcon.,tub acer galv.… 30,93 11,7225
EAV7EK77 1,0450 m2 Persi.enr.alum.,lamel. g=14-14,5mm,h=… 64,32 67,2144
E6Z11276 0,4200 u Caixa persiana monolítica ceràm. p/rev… 229,55 96,4110
EAVZ1C00 0,3790 u Com.man.cinta ampl.=120-150cm 20,14 7,6331
EAVZK000 1,7050 m Guies alum.p/persi.enrotll. 5,48 9,3434
EC1GECA1 0,8000 m2 Vidre aïllant, baixa emissivitat 5+5.1 but… 86,69 69,3520

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 461,22

Annex de justificació de preus
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11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

11.1 EB1518AM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

A012F000 0,3335 h Oficial 1a manyà 22,87 7,6271
A013F000 0,1677 h Ajudant manyà 20,07 3,3657
B0A62F90 2,0000 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 0,78 1,5600
BB1518A0 1,0000 m Barana ac.inox.1.4301 (AISI 304),passa… 162,00 162,0000
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,99 0,2748

Preu total arrodonit per m  ....................................… 174,83

Annex de justificació de preus
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12 ENVIDRAMENTS

12.1 EAF1CCAC u Fulla fixa d'alumini lacat blanc o color, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 180x150 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 C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

A012M000 0,4995 h Oficial 1a muntador 23,26 11,6184
A013M000 0,1262 h Ajudant muntador 19,99 2,5227
B7J50010 0,1300 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 11,91 1,5483
B7J50090 0,4000 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp. 10,07 4,0280
BAF1C4AC 2,7000 m2 Fulla fixa alumini lacat blanc, 2,25-3,49… 88,19 238,1130
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,14 0,3535

Preu total arrodonit per u  .....................................… 258,18

12.2 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

A012E000 0,4156 h Oficial 1a vidrier 21,87 9,0892
BC151C01 1,0000 m2 Vidre lam.seg. ,5+5mm,1 butiral transpa… 39,48 39,4800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,09 0,1364

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 48,71

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

13.1 ED3F3440 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat

A012N000 0,1690 h Oficial 1a d'obra pública 22,51 3,8042
A0140000 0,2526 h Manobre 18,80 4,7489
BD3F3440 1,0000 u Pericó prefab. PVC,400x400x400mm +t… 30,32 30,3200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,55 0,1283

Preu total arrodonit per u  .....................................… 39,00

13.2 ED359565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

A0122000 4,8202 h Oficial 1a paleta 22,51 108,5027
A0140000 2,4143 h Manobre 18,80 45,3888
B0111000 0,0020 m3 Aigua 1,32 0,0026
B0512401 0,0042 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 85,74 0,3601
B064300C 0,0851 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 cim… 49,42 4,2056
B0F15251 110,0000 u Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/r… 0,24 26,4000
BD3Z2776 1,0000 u Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm 20,32 20,3200
D070A4D1 0,0945 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE… 130,47 12,3294
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 153,89 2,3084

Preu total arrodonit per u  .....................................… 219,82

13.3 ED7K697S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre

A0127000 0,5810 h Oficial 1a col·locador 22,51 13,0783
A0137000 0,2905 h Ajudant col·locador 19,99 5,8071
BD136970 1,2000 m Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,… 17,34 20,8080
BD1Z3000 0,6600 u Brida p/tub penj.sost. 2,92 1,9272
BDW3E900 0,3300 u Accessori genèric p/tub PPD=160mm 18,09 5,9697
BDY3E900 1,0000 u Element de munt.p/tub PPD=160mm 0,45 0,4500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,89 0,2834

Preu total arrodonit per m  ....................................… 48,32

13.4 ED145D80 m Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a
unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000 0,4652 h Oficial 1a col·locador 22,51 10,4717
A0137000 0,2328 h Ajudant col·locador 19,99 4,6537
BD145D80 1,4000 m Tub fosa grisa,DN=100mm,p/unió camp… 15,96 22,3440
BD1Z5000 0,5000 u Brida p/tub planx.galv. 7,63 3,8150
BDW47AW0 0,3300 u Accessori p/baixant tub fosa grisa,DN=1… 1,73 0,5709
BDY41AF0 1,0000 u Element munt.p/baix.fosa grisa DN=100… 1,58 1,5800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,13 0,2270

Preu total arrodonit per m  ....................................… 43,66

Annex de justificació de preus
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14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QU…

14.1 SEGURETAT.OC u Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut
i les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.660,21

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.660,21

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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Quadre de mà d'obra



1 A012M000 23,26 15,9702 h 371,4669Oficial 1a muntador
2 A012J000 23,26 2,2048 h 51,2836Oficial 1a lampista
3 A012A000 22,92 558,7335 h 12.806,1718Oficial 1a fuster
4 A0125000 22,88 29,0500 h 664,6640Oficial 1a soldador
5 A012F000 22,87 2,5714 h 58,8079Oficial 1a manyà
6 A0127000 22,51 238,9876 h 5.379,6109Oficial 1a col·locador
7 A0123000 22,51 109,4741 h 2.464,2620Oficial 1a encofrador
8 A0124000 22,51 61,6128 h 1.386,9041Oficial 1a ferrallista
9 A012N000 22,51 0,3380 h 7,6084Oficial 1a d'obra pública
10 A012D000 22,51 14,1458 h 318,4220Oficial 1a pintor
11 A0122000 22,51 356,6597 h 8.028,4098Oficial 1a paleta
12 A0121000 22,51 25,5349 h 574,7906Oficial 1a
13 A012E000 21,87 13,4303 h 293,7207Oficial 1a vidrier
14 A013A000 20,14 400,5497 h 8.067,0710Ajudant fuster
15 A013F000 20,07 1,0062 h 20,1944Ajudant manyà
16 A0135000 20,07 29,0500 h 583,0335Ajudant soldador
17 A0137000 19,99 86,3816 h 1.726,7682Ajudant col·locador
18 A0134000 19,99 62,3258 h 1.245,8927Ajudant ferrallista
19 A013D000 19,99 1,3595 h 27,1764Ajudant pintor
20 A0133000 19,99 95,3582 h 1.906,2104Ajudant encofrador
21 A013M000 19,99 9,5377 h 190,6586Ajudant muntador
22 A0150000 19,45 113,3589 h 2.204,8306Manobre especialista
23 A0140000 18,80 295,7016 h 5.559,1901Manobre

Total mà d'obra: 53.937,15

Quadre de mà d'obra Pàgina 1
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Quadre de maquinària



1 C1311440 72,24 0,9709 h 70,1378Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

2 C13124A0 69,09 32,8437 h 2.269,1712Pala excavadora giratoria sobre
cadenes de 12 a 20 t

3 C1311430 59,57 43,7108 h 2.603,8524Pala carregadora sobre pneumàtics
de 8 a 14 t

4 C150G900 47,37 25,1450 h 1.191,1187Grua autopropulsada de 20 t
5 C1313330 41,50 7,1943 h 298,5635Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
6 C1316100 36,69 0,5029 h 18,4514Minicarregadora sobre pneumàtics de

2 a 5,9 t
7 C1335010 32,40 0,6096 h 19,7510Corró vibratori autopropulsat,

d'1,5 a 2,5 t
8 C1501800 31,30 18,1697 h 568,7116Camió per a transport de 12 t
9 C1501700 26,26 6,2890 h 165,1491Camió per a transport de 7 t
10 C1RA2500 18,78 8,4800 m3 159,2544Subministrament de contenidor

metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no
especials

11 C1101200 12,95 29,1405 h 377,3695Compressor amb dos martells
pneumàtics

12 C133A030 7,78 2,4500 h 19,0610Compactador duplex manual de 700 kg
13 C200S000 5,80 29,1405 h 169,0149Equip i elements auxiliars per a

tall oxiacetilènic
14 C200P000 2,59 35,0000 h 90,6500Equip i elements auxiliars per a

soldadura elèctrica
15 C1705600 1,44 10,5679 h 15,2178Formigonera de 165 l

Total maquinària: 8.035,47

Quadre de maquinària Pàgina 1
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Quadre de materials



1 B43GL120 709,89 5,3500 m3 3.797,9115Element de fusta laminada GL24h,
amb gruix de laminat 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 15 m,
treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1

2 B43GL110 691,43 2,9400 m3 2.032,8042Element de fusta laminada GL24h,
amb gruix de laminat 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1

3 PER.ACCS 592,35 2,0000 m2 1.184,7000Perfileria i elements auxiliars.
Bastiment de base. Cercol
d'estanqueitat. Persiana exterior.
unitat de control i comandament.

4 VELUX.GLP 525,53 2,0000 m2 1.051,0600VELUX GLP SK08 2070
5 B435F140 434,87 0,3500 m3 152,2045Bigueta de fusta de pi flandes C24

acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm
de secció i llargària de fins a 5
m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1
(UNE-EN 351-1)

6 BABG9762.2… 342,79 1,0000 u 342,7900Porta d'acer galvanitzat en
perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de
250x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat

7 B435A150 328,76 3,0096 m3 989,4361Bigueta de fusta d'avet C24 acabat
ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de
secció i llargària de fins a 5 m,
treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 2
(UNE-EN 351-1)

8 B433A150 304,74 8,7780 m3 2.675,0077Biga de fusta d'avet C24 acabat
ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de
secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1)

9 B6Z14127 218,15 6,5184 u 1.421,9890Caixa de persiana monolítica, de
ceràmica per a revestir, de
31,4x28x350 cm, per a un
accionament a través motor, cinta
o torn

10 BAFAA30L 216,14 3,0000 m2 648,4200Porta d'alumini lacat blanc, per a
col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i una
fulla superior de xarnera, per a
un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2,
elaborada amb perfils de preu
superior

11 BAF1E39D 189,82 4,0022 m2 759,6976Balconera d'alumini lacat blanc,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de
superfície, 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

12 B0D31000 184,76 2,2816 m3 421,5484Llata de fusta de pi
13 BAVZ0AL0 176,13 6,6250 u 1.166,8613Motor per a persiana, cortina o

tendal enrotllable de fins a 45 kg
de massa, per a un eix de 60 mm de
diàmetre

14 BB1518A0 162,00 6,0000 m 972,0000Barana d'acer inoxidable
austenític de designació 1.4301
(AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària

Quadre de materials Pàgina 1
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15 BAF1249D 159,72 9,5400 m2 1.523,7288Finestra d'alumini lacat blanc,
per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2
de superfície, 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

16 BANC1840 142,19 0,7711 u 109,6427Caixa i bastiment de base per a
porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210
cm de llum de pas, per a acabat
amb plaques de guix laminat

17 BAFA680C 127,35 6,4820 m2 825,4827Porta d'alumini lacat blanc, per a
col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a
un buit d'obra de 7,25 a 8,49 m2,
elaborada amb perfils de preu alt

18 B6Z1411B 109,88 1,1520 u 126,5818Caixa de persiana monolítica, de
ceràmica per a revestir, de
31,4x28x150 cm, per a un
accionament a través motor, cinta
o torn

19 B6Z14116 88,47 1,9200 u 169,8624Caixa de persiana monolítica, de
ceràmica per a revestir, de
31,4x28x100 cm, per a un
accionament a través motor, cinta
o torn

20 BAF1C4AC 88,19 10,8000 m2 952,4520Fulla fixa d'alumini lacat blanc,
per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25
a 3,49 m2 de superfície, 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 C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense
persiana

21 B0512401 85,74 3,6303 t 311,2619Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

22 BC1GEC01 75,62 15,1040 m2 1.142,1645Vidre aïllant de lluna de baixa
emissivitat de 5+5 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

23 BAV7EK77 59,64 20,2504 m2 1.207,7339Persiana enrotllable d'alumini de
lamel·les de 14 a 14,5 mm de
gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i
de 6 a 6,5 kg per m2

24 BAZ2C843 58,83 0,7711 u 45,3638Galze per a porta corredissa
encastada per a una llum de pas de
80x 210cm, de faig envernissat,
per a 1 fulla

25 BAQDS18E 57,94 0,7711 u 44,6775Fulla per a porta interior de 40
mm de gruix, per a una llum de 80x
210 cm, de cares llises amb acabat
de faig envernissat

26 B065960B 54,61 52,0585 m3 2.842,9147Formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa

27 B065910B 54,19 17,6814 m3 958,1551Formigó HA-25/B/20/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I
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28 BAQDD286 52,52 3,8556 u 202,4961Fulla batent per a porta interior,
de fusta per a pintar, de 40 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de
80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

29 BC151D02 51,50 4,1120 m2 211,7680Vidre laminar de seguretat , de
6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

30 B064300C 49,42 7,3853 m3 364,9815Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

31 B06NLA2C 47,64 17,9410 m3 854,7092Formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20
mm, HL-150/P/20

32 BC151C01 39,48 10,0800 m2 397,9584Vidre laminar de seguretat , de
5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

33 BAQDC175 38,35 3,4272 u 131,4331Fulla batent per a porta interior,
de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de
70 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària

34 BD3F3440 30,32 2,0000 u 60,6400Pericó prefabricat de PVC de
400x400x400 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada

35 B9V2AB20 29,32 7,6500 m 224,2980Esglaó de pedra artificial de gra
mitjà, preu alt, d'una peça model
italià, amb un cantell polit i
abrillantat

36 BAP37175 26,58 3,4272 u 91,0950Bastiment d'envà per a porta, de
fulles batents de fusta de pi roig
per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

37 BAZGC360 21,45 8,2828 u 177,6661Ferramenta per a porta d'interior
d'una fulla batent, de preu mitjà

38 BANA7186 21,13 3,8556 u 81,4688Bastiment de base d'envà per a
porta de fusta, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

39 BD3Z2776 20,32 1,0000 u 20,3200Tapa prefabricada de formigó armat
de 70x70x6 cm

40 BDW3E900 18,09 9,9000 u 179,0910Accessori genèric per a tub de
polipropilè, D=160 mm

41 BD136970 17,34 36,0000 m 624,2400Tub de polipropilè de paret
tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb
junt elàstic

42 B2RA73G0 17,15 155,6600 t 2.669,5690Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus
de la construcció no inclòs, de
residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

43 B0332300 16,47 13,1222 t 216,1226Grava de pedrera de pedra
granítica, de 50 a 70 mm

44 BD145D80 15,96 22,4000 m 357,5040Tub de fosa grisa segons UNE-EN
877 de DN 100 mm, per a unió de
campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat

45 B0310020 14,96 23,7870 t 355,8535Sorra de pedrera per a morters
46 BAVZ1C00 14,61 1,5160 u 22,1488Comandament manual amb cinta per a

persianes entre 120 i 150 cm
d'amplària

47 B0310500 14,52 1,9644 t 28,5231Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
48 B8432251 13,41 29,6640 m2 397,7942Placa de cel ras de fibres

vegetals, amb acabat de la cara
vista de fibra vegetal fina, de
60x120 cm i 35 mm de gruix, amb
cantell recte (A) , segons UNE-EN
13964, amb classificació de
resistència al foc B-s1, d0
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49 B7J50010 11,91 1,6483 dm3 19,6313Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

50 B7J50090 10,07 4,9058 dm3 49,4014Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

51 B0FH8172 9,77 177,1440 m2 1.730,6969Rajola de gres premsat esmaltat de
forma rectangular o quadrada, de
16 a 25 peces/m2, preu alt, grup
BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

52 B0CU35FD.O… 9,35 545,3000 m2 5.098,5550Tauler d'encenalls orientats
OSB/3, de 18 mm de gruix, per a
ambient sec segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, treballat
al taller

53 B89ZB000 8,72 11,3612 kg 99,0697Esmalt sintètic
54 B9C12311 8,05 199,6800 m2 1.607,4240Terratzo llis de gra mitjà, de

30x30 cm, preu superior, per a ús
interior normal

55 B7611A00 7,95 15,8400 m2 125,9280Làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil) de gruix 1 mm i
1,2 kg/m2

56 B0A44000 7,72 112,4016 cu 867,7404Visos per a plaques de guix
laminat

57 B0D625A0 7,71 2,9915 cu 23,0645Puntal metàl·lic i telescòpic per
a 3 m d'alçària i 150 usos

58 B5ZE54B4 7,68 96,1360 m 738,3245Peça per a ràfec de planxa de zinc
de 0,6 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb
4 plecs

59 BD1Z5000 7,63 8,0000 u 61,0400Brida per a tub de planxa
galvanitzada

60 B0CU358D.O… 7,12 494,7100 m2 3.522,3352Tauler d'encenalls orientats
OSB/3, de 12 mm de gruix, per a
ambient sec segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2, d0, treballat
al taller

61 B84Z7850 6,89 47,0000 m2 323,8300Entramat d'estructura doble d'acer
galvanitzat per a cel ras continu
de plaques de guix laminat format
per perfils principals col·locats
cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al
sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15
kg

62 BAZGC3H0 6,36 0,7711 u 4,9042Ferramenta per a porta d'interior
d'una fulla corredissa, de preu
mitjà

63 B7C2E470 6,14 204,5505 m2 1.255,9401Planxa de poliestirè extruït
(XPS), segons UNE-EN 13164, de 40
mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,176 i 1,081
m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell mitjamossa

64 B7JZ00B0 5,97 71,2800 m 425,5416Cinta de cautxú cru per a junts de
membranes

65 B8ZA3000 5,72 4,9140 kg 28,1081Protector químic
insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

66 BANZ1120 5,36 1,5160 u 8,1258Suport, caixetí i passacintes del
bastiment de base de tub d'acer,
per a persiana de balconera

67 B0CC2310 5,09 167,9415 m2 854,8222Placa de guix laminat hidròfuga
(H) i gruix 12,5 mm, segons la
norma UNE-EN 520

68 B5ZJ1160 5,00 43,4033 m 217,0165Canal exterior de secció
semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0,5 mm, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, com a màxim

69 B9E11200 4,73 44,6250 m2 211,0763Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt

70 B7C9R620 4,70 161,7000 m2 759,9900Placa rígida de llana mineral de
roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,429 m2.K/W i
revestiment de paper kraft
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71 BANZ1110 4,32 6,6250 u 28,6200Suport, caixetí i passacintes del
bastiment de base de tub d'acer,
per a persiana de finestra

72 BAN51400 3,76 19,3409 m 72,7218Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm

73 B0CC1410 3,76 48,4100 m2 182,0216Placa de guix laminat estàndard
(A) i gruix 15 mm, segons la norma
UNE-EN 520

74 B0911000 3,58 11,8800 kg 42,5304Adhesiu d'aplicació a dues cares
de cautxú sintètic

75 B8ZA1000 3,53 5,0123 kg 17,6934Segelladora
76 B7C73A00 3,46 71,2800 m2 246,6288Làmina d'etilè propilè diè (EPDM)

per a aïllaments de 3,5 kg/m2 de
pes i 1,8 mm de gruix

77 B84Z8520 3,28 29,6640 m2 97,2979Estructura d'acer galvanitzat
vista en un sentit per a cel ras
de plaques de 1200x600 mm formada
per perfils principals tipus omega
17x30x20mmcol·locats cada 0,6 m
per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals,
inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

78 BAVZK000 3,23 32,6516 m 105,4647Guies d'alumini per a persianes
enrotllables

79 BAN51200 2,94 31,8000 m 93,4920Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm

80 BD1Z3000 2,92 19,8000 u 57,8160Brida per a tub penjat del sostre
81 B5ZJA160 2,78 100,2000 u 278,5560Ganxo i suport d'acer galvanitzat

per a canal de planxa d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
D 155 mm i 33 cm de
desenvolupament

82 B0DZA000 2,28 8,4975 l 19,3743Desencofrant
83 B0DZJ0K6 2,23 217,7823 m2 485,6545Perfil metàl·lic desmuntable per a

suport d'encofrat de sostres, per
a 25 usos

84 B7C91B10 1,99 626,2500 m2 1.246,2375Feltre de llana mineral de roca de
20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix
amb paper kraft

85 B0DG2112 1,87 112,1580 m2 209,7355Amortització de bastidors
metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, amb estructura d'acer,
per a mur de base rectilínia de
formigó no vist, amb part
proporcional d'accessoris

86 B7C9H5M0 1,78 571,4844 m2 1.017,2422Placa semirígida de llana mineral
de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

87 B0A4A400 1,77 664,2771 cu 1.175,7705Visos galvanitzats
88 BDW47AW0 1,73 5,2800 u 9,1344Accessori per a baixant de tub de

fosa grisa de DN 100 mm
89 BDY41AF0 1,58 16,0000 u 25,2800Element de muntatge per a baixant

de tub de fosa grisa de D nominal
100 mm i de 7,16 kg de pes

90 B0A32500 1,53 76,0760 cu 116,3963Clau acer galvanitzat de 50 mm de
llargària

91 BAZ13196 1,48 68,9892 m 102,1040Tapajunts de fusta per a pintar de
secció rectangular llisa de 9 mm
de gruix i de 60 mm d'amplària

92 B0A32000 1,38 281,0600 kg 387,8628Clau acer galvanitzat
93 B0111000 1,32 3,1486 m3 4,1562Aigua
94 B0A31000 1,11 25,7116 kg 28,5399Clau acer
95 B0B341C4 1,10 237,7320 m2 261,5052Malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

96 B0D71130 1,03 227,7274 m2 234,5592Tauler elaborat amb fusta de pi,
de 22 mm de gruix, per a 10 usos
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97 B44Z5A2A 0,98 700,0000 kg 686,0000Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
format per peça simple, per a
reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en
perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

98 B0A14200 0,96 108,0333 kg 103,7120Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
99 B52221C0 0,94 3.581,4240 u 3.366,5386Teula plana de ceràmica color

vermell, de 12 peces/m2 com a
màxim

100 B7J500ZZ 0,90 220,1915 kg 198,1724Massilla per a junt de plaques de
cartró-guix

101 B0A14300 0,87 3,4690 kg 3,0180Filferro recuit de diàmetre 3 mm
102 B6B11211 0,86 882,5390 m 758,9835Muntant de planxa d'acer

galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm
d'amplària

103 B6B12211 0,84 239,5463 m 201,2189Canal de planxa d'acer
galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm
d'amplària

104 B7C2P100 0,84 2,0802 m2 1,7474Planxa de poliestirè expandit
elastificat de 10 mm de gruix

105 B0A62F90 0,78 12,0000 u 9,3600Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,
volandera i femella

106 B9CZ2000 0,76 314,1225 kg 238,7331Beurada de color
107 B4D93EC6 0,73 1.489,0998 u 1.087,0429Cassetó per a sostre nervat de

morter de ciment de 60x20 cm i 22
cm d'alçària

108 B0DBT300 0,64 18,6930 u 11,9635Tornapuntes per a encofrat amb
elements industrialitzats, de 3 m
d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

109 B0A5C000 0,53 1.064,0000 u 563,9200Cargol autoroscant d'acer
inoxidable

110 B0B2A000 0,49 5.102,4750 kg 2.500,2128Acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

111 BDY3E900 0,45 30,0000 u 13,5000Element de muntatge per a tub de
polipropilè, D=160 mm

112 B6BZ1A10 0,45 116,3156 m 52,3420Banda acústica autoadhesiva fins a
50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

113 B0D21030 0,33 323,4021 m 106,7227Tauló de fusta de pi per a 10 usos
114 B05A2103 0,26 113,5332 kg 29,5186Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

115 B0711010 0,24 881,7159 kg 211,6118Adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004

116 B0F15251 0,24 110,0000 u 26,4000Maó massís d'elaboració mecànica,
de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

117 B5ZZJLPT 0,22 183,7000 u 40,4140Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65
mm, amb junts de metall i goma i
tac de niló de diàmetre 8/10 mm

118 B0532310 0,18 1.309,2400 kg 235,6632Calç aèria CL 90, en sacs
119 B5ZZJLNT 0,18 320,4000 u 57,6720Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65

mm, amb junts de plom i ferro i
tac de niló de diàmetre 8/10 mm

120 B05B1001 0,16 7,4955 kg 1,1993Ciment ràpid CNR4 en sacs
121 B7711A00 0,13 321,8600 m2 41,8418Vel de polietilè de gruix 50 µm i

de pes 48 g/m2
122 B0A61600 0,13 1.484,8800 u 193,0344Tac de niló de 6 a 8 mm de

diàmetre, amb vis
123 B0FA12A0 0,13 75,0015 u 9,7502Totxana de 290x140x100 mm,

categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

124 B0FA1HA0 0,10 5.816,4480 u 581,6448Totxana de 240x115x100 mm,
categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

125 B7JZ00E1 0,06 1.078,7500 m 64,7250Cinta de paper resistent per a
junts de plaques de guix laminat

Total materials: 71.521,76
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1 D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

A0150000 0,8715 h Manobre especialista 19,45 16,9507
B0310020 1,5200 t Sorra de pedrera per a … 14,96 22,7392
B0512401 0,2000 t Ciment pòrtland amb fil… 85,74 17,1480
C1705600 0,7500 h Formigonera de 165 l 1,44 1,0800
A%AUX001 1,0000 % Despeses auxiliars sobr… 16,95 0,1695

Total per m3: 58,09

2 D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 0,8300 h Manobre especialista 19,45 16,1435
B0111000 0,2000 m3 Aigua 1,32 0,2640
B0310020 1,6300 t Sorra de pedrera per a … 14,96 24,3848
B0512401 0,2500 t Ciment pòrtland amb fil… 85,74 21,4350
C1705600 0,7000 h Formigonera de 165 l 1,44 1,0080
A%AUX001 1,0000 % Despeses auxiliars sobr… 16,14 0,1614

Total per m3: 63,40

3 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 0,8715 h Manobre especialista 19,45 16,9507
B0111000 0,2000 m3 Aigua 1,32 0,2640
B0310020 1,5300 t Sorra de pedrera per a … 14,96 22,8888
B0512401 0,2000 t Ciment pòrtland amb fil… 85,74 17,1480
B0532310 400,0000 kg Calç aèria CL 90, en sa… 0,18 72,0000
C1705600 0,7250 h Formigonera de 165 l 1,44 1,0440
A%AUX001 1,0000 % Despeses auxiliars sobr… 16,95 0,1695

Total per m3: 130,47

4 D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,0042 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,0945
A0134000 0,0042 h Ajudant ferrallista 19,99 0,0840
B0A14200 0,0102 kg Filferro recuit de diàm… 0,96 0,0098
B0B2A000 1,0500 kg Acer en barres corrugad… 0,49 0,5145
A%AUX001 1,0000 % Despeses auxiliars sobr… 0,18 0,0018

Total per kg: 0,70

5 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

A0140000 0,2077 h Manobre 18,80 3,9048
B065960B 1,1000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa … 54,61 60,0710
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 3,90 0,0585

Total per m3: 64,03

6 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,0050 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,1126
A0134000 0,0066 h Ajudant ferrallista 19,99 0,1319
B0A14200 0,0051 kg Filferro recuit de diàm… 0,96 0,0049
D0B2A100 1,0000 kg Acer en barres corrugad… 0,70 0,7000
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,24 0,0036

Total per kg: 0,95
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7 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

A0123000 0,2905 h Oficial 1a encofrador 22,51 6,5392
A0133000 0,2905 h Ajudant encofrador 19,99 5,8071
B0A14300 0,1020 kg Filferro recuit de diàm… 0,87 0,0887
B0A31000 0,1501 kg Clau acer 1,11 0,1666
B0D21030 6,6000 m Tauló de fusta de pi pe… 0,33 2,1780
B0D31000 0,0044 m3 Llata de fusta de pi 184,76 0,8129
B0DZA000 0,0300 l Desencofrant 2,28 0,0684
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 12,35 0,1853

Total per m2: 15,85

8 E32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

A0122000 0,1162 h Oficial 1a paleta 22,51 2,6157
A0140000 0,4648 h Manobre 18,80 8,7382
B065960B 1,0500 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa … 54,61 57,3405
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 11,35 0,2838

Total per m3: 68,98

9 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,0066 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,1486
A0134000 0,0083 h Ajudant ferrallista 19,99 0,1659
B0A14200 0,0061 kg Filferro recuit de diàm… 0,96 0,0059
D0B2A100 1,0000 kg Acer en barres corrugad… 0,70 0,7000
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,31 0,0047

Total per kg: 1,03

10 E32DFA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

A0123000 0,2739 h Oficial 1a encofrador 22,51 6,1655
A0133000 0,2988 h Ajudant encofrador 19,99 5,9730
B0DBT300 0,2000 u Tornapuntes per a encof… 0,64 0,1280
B0DG2112 1,2000 m2 Amortització de bastido… 1,87 2,2440
B0DZA000 0,0800 l Desencofrant 2,28 0,1824
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 12,14 0,3035

Total per m2: 15,00

11 E433A152 m3 Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a
14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a
l'obra sobre suports de fusta o acer

A012A000 4,9801 h Oficial 1a fuster 22,92 114,1439
A013A000 2,4901 h Ajudant fuster 20,14 50,1506
B433A150 1,0000 m3 Biga de fusta d'avet C2… 304,74 304,7400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 164,29 2,4644

Total per m3: 471,50

12 E435A152 m3 Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a
9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada
sobre suports de fusta o acer

A012A000 5,3951 h Oficial 1a fuster 22,92 123,6557
A013A000 2,6976 h Ajudant fuster 20,14 54,3297
B435A150 1,0000 m3 Bigueta de fusta d'avet… 328,76 328,7600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 177,99 2,6699

Total per m3: 509,42
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13 E45A17H3 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

A0122000 0,2042 h Oficial 1a paleta 22,51 4,5965
A0140000 0,8167 h Manobre 18,80 15,3540
B065910B 1,0500 m3 Formigó HA-25/B/20/I de… 54,19 56,8995
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 19,95 0,4988

Total per m3: 77,35

14 E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

A0124000 0,0091 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,2048
A0134000 0,0083 h Ajudant ferrallista 19,99 0,1659
B0A14200 0,0150 kg Filferro recuit de diàm… 0,96 0,0144
D0B2A100 1,0000 kg Acer en barres corrugad… 0,70 0,7000
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,37 0,0056

Total per kg: 1,09

15 E4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000 0,0182 h Oficial 1a ferrallista 22,51 0,4097
A0134000 0,0182 h Ajudant ferrallista 19,99 0,3638
B0A14200 0,0180 kg Filferro recuit de diàm… 0,96 0,0173
B0B341C4 1,2000 m2 Malla electrosoldada de… 1,10 1,3200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,77 0,0116

Total per m2: 2,12

16 E4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter
de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària

A0121000 0,0083 h Oficial 1a 22,51 0,1868
A0140000 0,0290 h Manobre 18,80 0,5452
B4D93EC6 9,1665 u Cassetó per a sostre ne… 0,73 6,6915
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,73 0,0110

Total per m2: 7,43

17 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

A0123000 0,3735 h Oficial 1a encofrador 22,51 8,4075
A0133000 0,2905 h Ajudant encofrador 19,99 5,8071
B0A31000 0,1007 kg Clau acer 1,11 0,1118
B0D21030 0,4994 m Tauló de fusta de pi pe… 0,33 0,1648
B0D31000 0,0019 m3 Llata de fusta de pi 184,76 0,3510
B0D625A0 0,0151 cu Puntal metàl·lic i tele… 7,71 0,1164
B0D71130 1,1495 m2 Tauler elaborat amb fus… 1,03 1,1840
B0DZJ0K6 1,0993 m2 Perfil metàl·lic desmun… 2,23 2,4514
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 14,21 0,3553

Total per m2: 18,95

18 E52221C5 m2 Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 12
peces/m2, com a màxim, clavada sobre enllatat

A0122000 0,3652 h Oficial 1a paleta 22,51 8,2207
A0140000 0,1826 h Manobre 18,80 3,4329
B0A32500 0,2600 cu Clau acer galvanitzat d… 1,53 0,3978
B52221C0 12,2400 u Teula plana de ceràmica… 0,94 11,5056
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 11,65 0,2913

Total per m2: 23,85
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19 E5Z3D355 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de
secció, col·locades cada 30 cm, sobre fusta i amb
fixacions mecàniques

A012A000 0,5910 h Oficial 1a fuster 22,92 13,5457
A013A000 0,2954 h Ajudant fuster 20,14 5,9494
B0A32000 0,1100 kg Clau acer galvanitzat 1,38 0,1518
B0D31000 0,0066 m3 Llata de fusta de pi 184,76 1,2194
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 19,50 0,4875

Total per m2: 21,35

20 E6Z11166 u Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a
revestir, de 31,4x28x100 cm, per a un accionament a
través motor, cinta o torn, col·locada amb morter

A0122000 0,1678 h Oficial 1a paleta 22,51 3,7772
A0140000 0,1681 h Manobre 18,80 3,1603
B6Z14116 1,0000 u Caixa de persiana monol… 88,47 88,4700
D070A4D1 0,0012 m3 Morter mixt de ciment p… 130,47 0,1566
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,94 0,1735

Total per u: 95,74

21 E6Z111B6 u Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a
revestir, de 31,4x28x150 cm, per a un accionament a
través motor, cinta o torn, col·locada amb morter

A0122000 0,2028 h Oficial 1a paleta 22,51 4,5650
A0140000 0,2035 h Manobre 18,80 3,8258
B6Z1411B 1,0000 u Caixa de persiana monol… 109,88 109,8800
D070A4D1 0,0012 m3 Morter mixt de ciment p… 130,47 0,1566
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 8,39 0,2098

Total per u: 118,64

22 E6Z11276 u Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a
revestir, de 31,4x28x350 cm, per a un accionament a
través motor, cinta o torn, col·locada amb morter

A0122000 0,2656 h Oficial 1a paleta 22,51 5,9787
A0140000 0,2656 h Manobre 18,80 4,9933
B6Z14127 1,0000 u Caixa de persiana monol… 218,15 218,1500
D070A4D1 0,0012 m3 Morter mixt de ciment p… 130,47 0,1566
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 10,97 0,2743

Total per u: 229,55

23 E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50
µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

A0127000 0,0249 h Oficial 1a col·locador 22,51 0,5605
A0137000 0,0125 h Ajudant col·locador 19,99 0,2499
B7711A00 1,1000 m2 Vel de polietilè de gru… 0,13 0,1430
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,81 0,0122

Total per m2: 0,97

24 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,4318 h Oficial 1a pintor 22,51 9,7198
A013D000 0,0415 h Ajudant pintor 19,99 0,8296
B89ZB000 0,3468 kg Esmalt sintètic 8,72 3,0241
B8ZA1000 0,1530 kg Segelladora 3,53 0,5401
B8ZA3000 0,1500 kg Protector químic insect… 5,72 0,8580
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 10,55 0,1583

Total per m2: 15,13
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25 EAF1289D u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x120 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

A012M000 0,4988 h Oficial 1a muntador 23,26 11,6021
A013M000 0,1255 h Ajudant muntador 19,99 2,5087
B7J50010 0,1000 dm3 Massilla per a segellat… 11,91 1,1910
B7J50090 0,2900 dm3 Massilla per a segellat… 10,07 2,9203
BAF1249D 1,4400 m2 Finestra d'alumini laca… 159,72 229,9968
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 14,11 0,3528

Total per u: 248,57

26 EAF5E59D u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, 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
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

A012M000 0,6933 h Oficial 1a muntador 23,26 16,1262
A013M000 0,1486 h Ajudant muntador 19,99 2,9705
B7J50010 0,1400 dm3 Massilla per a segellat… 11,91 1,6674
B7J50090 0,4100 dm3 Massilla per a segellat… 10,07 4,1287
BAF1E39D 2,6400 m2 Balconera d'alumini lac… 189,82 501,1248
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 19,10 0,4775

Total per u: 526,50

27 EAFA6Q0C u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una
fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 330x250
cm, elaborada amb perfils de preu alt

A012M000 1,0848 h Oficial 1a muntador 23,26 25,2324
A013M000 0,2226 h Ajudant muntador 19,99 4,4498
B7J50010 0,1700 dm3 Massilla per a segellat… 11,91 2,0247
B7J50090 0,5000 dm3 Massilla per a segellat… 10,07 5,0350
BAFA680C 8,2500 m2 Porta d'alumini lacat b… 127,35 1.050,6375
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 29,68 0,7420

Total per u: 1.088,12

28 EAFAA60L u Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents i una fulla superior de
xarnera, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm,
elaborada amb perfils de preu superior

A012M000 0,7280 h Oficial 1a muntador 23,26 16,9333
A013M000 0,1520 h Ajudant muntador 19,99 3,0385
B7J50010 0,1200 dm3 Massilla per a segellat… 11,91 1,4292
B7J50090 0,3700 dm3 Massilla per a segellat… 10,07 3,7259
BAFAA30L 3,0000 m2 Porta d'alumini lacat b… 216,14 648,4200
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 19,97 0,4993

Total per u: 674,05

29 EAN51432 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm

BAN51200 4,8000 m Bastiment de base de tu… 2,94 14,1120
BANZ1110 1,0000 u Suport, caixetí i passa… 4,32 4,3200

Total per u: 18,43
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30 EAN52464 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm

BAN51400 6,8000 m Bastiment de base de tu… 3,76 25,5680
BANZ1120 1,0000 u Suport, caixetí i passa… 5,36 5,3600

Total per u: 30,93

31 EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

BANA7186 1,0000 u Bastiment de base d'env… 21,13 21,1300
Total per u: 21,13

32 EAND1840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de
llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat,
muntada

A012M000 0,5019 h Oficial 1a muntador 23,26 11,6742
BANC1840 1,0000 u Caixa i bastiment de ba… 142,19 142,1900
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 11,67 0,1751

Total per u: 154,04

33 EANV3DA3 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat
de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
330x250 cm

BAN51400 8,3000 m Bastiment de base de tu… 3,76 31,2080
Total per u: 31,21

34 EAP37175 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

BAP37175 1,0000 u Bastiment d'envà per a … 26,58 26,5800
Total per u: 26,58

35 EAQDC075 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70
cm d'amplària i 200 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

A012A000 0,7116 h Oficial 1a fuster 22,92 16,3099
A013A000 0,0338 h Ajudant fuster 20,14 0,6807
BAQDC175 1,0000 u Fulla batent per a port… 38,35 38,3500
BAZGC360 1,0000 u Ferramenta per a porta … 21,45 21,4500
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 16,99 0,4248

Total per u: 77,22

36 EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

A012A000 0,7115 h Oficial 1a fuster 22,92 16,3076
A013A000 0,0337 h Ajudant fuster 20,14 0,6787
BAQDD286 1,0000 u Fulla batent per a port… 52,52 52,5200
BAZGC360 1,0000 u Ferramenta per a porta … 21,45 21,4500
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 16,99 0,4248

Total per u: 91,38
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37 EAQF8316 u 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

A012A000 0,9998 h Oficial 1a fuster 22,92 22,9154
A013A000 0,0542 h Ajudant fuster 20,14 1,0916
BAQDS18E 1,0000 u Fulla per a porta inter… 57,94 57,9400
BAZ2C843 1,0000 u Galze per a porta corre… 58,83 58,8300
BAZGC3H0 1,0000 u Ferramenta per a porta … 6,36 6,3600
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 24,01 0,6003

Total per u: 147,74

38 EAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg
per m2

A0127000 0,1660 h Oficial 1a col·locador 22,51 3,7367
A0137000 0,0415 h Ajudant col·locador 19,99 0,8296
BAV7EK77 1,0000 m2 Persiana enrotllable d'… 59,64 59,6400
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 4,57 0,1143

Total per m2: 64,32

39 EAVZ0AL0 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 45 kg de massa, per a un eix de 60 mm de
diàmetre, col·locat

A012J000 0,3328 h Oficial 1a lampista 23,26 7,7409
BAVZ0AL0 1,0000 u Motor per a persiana, c… 176,13 176,1300
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,74 0,1935

Total per u: 184,06

40 EAVZ1C00 u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i
150 cm d'amplària

A0127000 0,1981 h Oficial 1a col·locador 22,51 4,4592
A0137000 0,0495 h Ajudant col·locador 19,99 0,9895
BAVZ1C00 1,0000 u Comandament manual amb … 14,61 14,6100
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,45 0,0818

Total per u: 20,14

41 EAVZK000 m Guies d'alumini per a persianes enrotllables
A0137000 0,1082 h Ajudant col·locador 19,99 2,1629
B0A4A400 0,0300 cu Visos galvanitzats 1,77 0,0531
BAVZK000 1,0000 m Guies d'alumini per a p… 3,23 3,2300
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 2,16 0,0324

Total per m: 5,48

42 EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

A012A000 0,0258 h Oficial 1a fuster 22,92 0,5913
B0A31000 0,0100 kg Clau acer 1,11 0,0111
BAZ13196 1,0500 m Tapajunts de fusta per … 1,48 1,5540
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,59 0,0089

Total per m: 2,17

43 EC151D06 m2 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2
butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini
o PVC

A012E000 0,4163 h Oficial 1a vidrier 21,87 9,1045
BC151D02 1,0000 m2 Vidre laminar de segure… 51,50 51,5000
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 9,10 0,1365

Total per m2: 60,74
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44 EC1GECA1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

A012E000 0,4985 h Oficial 1a vidrier 21,87 10,9022
BC1GEC01 1,0000 m2 Vidre aïllant de lluna … 75,62 75,6200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 10,90 0,1635

Total per m2: 86,69
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Quadre de preus nº 2

1 ENDERROCS
1.1 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m

d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,4977
Maquinària 5,3159
Resta d'Obra 0,0375
Per arrodoniment -0,0011

7,85
1.2 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m

d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,4977
Maquinària 5,6614
Resta d'Obra 0,0375
Per arrodoniment 0,0034

8,20
1.3 m3 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 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Maquinària 4,6060
Per arrodoniment 0,0040

4,61
1.4 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials 17,1500
17,15

2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
2.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Maquinària 5,9345
Per arrodoniment -0,0045

5,93
2.2 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Mà d'obra 1,5604
Resta d'Obra 0,0234
Per arrodoniment -0,0038

1,58
2.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i

temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Maquinària 2,6260
Per arrodoniment 0,0040

2,63
2.4 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Mà d'obra 11,7143
Maquinària 18,7800
Resta d'Obra 0,1171
Per arrodoniment -0,0014

30,61
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2.5 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials 17,1500
17,15

2.6 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90% del PM

Mà d'obra 0,1617
Maquinària 2,5068
Resta d'Obra 0,0024
Per arrodoniment -0,0009

2,67

3 FONAMENTS
3.1 m3 *Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica

i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat amb cubilot

Mà d'obra 8,2720
Materials 52,4040
Resta d'Obra 0,1241
Per arrodoniment -0,0001

60,80
3.2 m3 *Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa consistencia tova, abocat des de camió

amb cubilot, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Mà d'obra 31,0561
Materials 81,9076
Resta d'Obra 0,4363
Per arrodoniment -0,2700

113,13
3.3 m3 *Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de

gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, col.locat des de camió amb cubilot, armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a
murs, no vist

Mà d'obra 117,3319
Materials 100,9650
Resta d'Obra 2,6423
Per arrodoniment 0,0408

220,98

4 ESTRUCTURES
4.1 m2 *Sostre nervat unidireccional autoportant de 22+4 cm, biguetes autorresistents de 18cm

de cantell VP-18, recolzades directament sobre murets de fonament, amb cassetons de
morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una
quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/B/20/I
abocat amb cubilot. No hi ha encofrat inferior, ni jasseres. Encofrat perimetral amb
encadenat.

Mà d'obra 25,5222
Materials 24,1207
Resta d'Obra 0,5294
Per arrodoniment -0,0823

50,09
4.2 m3 Pilar de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de

12x36 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntat sobre suport

Mà d'obra 219,1271
Materials 691,4300
Resta d'Obra 3,2869
Per arrodoniment -0,0040

913,84
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4.3 kg 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'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Mà d'obra 1,7824
Maquinària 0,1295
Materials 0,9800
Resta d'Obra 0,0267
Per arrodoniment 0,0014

2,92
4.4 m3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció

constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada
al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada
sobre suports de fusta o acer

Mà d'obra 257,4314
Maquinària 222,6390
Materials 709,8900
Resta d'Obra 3,8615
Per arrodoniment -0,0019

1.193,82

5 COBERTES
5.1 m2 Sostre d'entramat lleuger de fusta, en formació de coberta inclinada, amb biguetes de

fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN
351-1), de 10x24 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada alaller, travamnet en
amdues cares amb tauler OSB-3, de 18mm de gruix, encolats amb adhesiu sense
urea-formaldehid, vores encadellades, fixat a les bigues amb laus d'acer galvanitzat d'alta
resistència. treballat i muntada en  taller i col.locada en obra sobre cavalls de
fusta.(Aïllament no comptabilitzat en aquesta partida).

Mà d'obra 32,3419
Materials 32,0339
Resta d'Obra 0,0813
Per arrodoniment 0,0029

64,46
5.2 m2 Coberta inclinada ventilada mab pendent del 30%, composta d'impermeabilització amb

lamina per al control de vapor, doble rastrellat de fusta tractada, i teula ceràmica de color
vermell clavada.

Mà d'obra 33,2056
Materials 14,6223
Resta d'Obra 0,8212
Per arrodoniment 0,0009

48,65
5.3 m Remat lateral i frontal, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de

desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 5,2990
Materials 9,9375
Resta d'Obra 0,1325
Per arrodoniment 0,0010

15,37
5.4 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de

diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Mà d'obra 11,6823
Materials 16,0475
Resta d'Obra 0,3505
Per arrodoniment -0,0003

28,08

6 TANCAMNETS I DIVISORIES
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6.1 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i
llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer

Mà d'obra 178,5065
Materials 434,8700
Resta d'Obra 2,6776
Per arrodoniment -0,0041

616,05
6.2 m2 Mur estructural exterior d'entramat lleuger de fusta, format per muntants, carregadors i

testeres de fusta serrada d'avet de 45x120mm de secció, classe resistent C24 per a clase
d'ús 1, amb protecció NP2, travament a les dues cares amb tauler estructural OSB-3 de 12
mm de gruix, encolats amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades, fixat als
muntants amb claus d'acer galvanitzat. Inclús banda resilent de cautxu EPDM extrudit,
fixada amb grapes, bandes de segellat compressible de cautxú sintètic EPDM, fixada amb
grapes, i eleemnts de fixació mecànica dels panells. (Aïllament no comptabilitzat en
aquesta partida).

Mà d'obra 30,4265
Materials 32,8449
Resta d'Obra 0,0507
Per arrodoniment -0,0021

63,32
6.3 m2 *Extradossat de plaques de OSB3 de 12mm de gruix, acabat vist, format per estructura

autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 tauler OSB3 de 12 mm de gruix, fixada mecànicament.(Aïllament no
comptabilitzat en aquesta partida).

Mà d'obra 9,2586
Materials 16,3343
Resta d'Obra 0,1389
Per arrodoniment -0,0018

25,73
6.4 m2 *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'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 hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament (Aïllament no
comptabilitzat en aquesta partida).

Mà d'obra 9,2566
Materials 14,4570
Resta d'Obra 0,1388
Per arrodoniment -0,0024

23,85
6.5 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la

norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10
amb ciment CEM II

Mà d'obra 21,9640
Maquinària 0,0197
Materials 5,7945
Resta d'Obra 0,5443
Per arrodoniment -0,0025

28,32
6.6 m2 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 95 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Mà d'obra 9,2566
Materials 21,7235
Resta d'Obra 0,1388
Per arrodoniment 0,0011

31,12
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6.7 m2 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 73 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Mà d'obra 9,2646
Materials 21,7235
Resta d'Obra 0,1390
Per arrodoniment 0,0029

31,13
6.8 m2 *Envà de plaques de guix laminat i tauler OSB format per estructura senzilla normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cara interior i un tauler OSB3 de 12 mm en cara
exterior, fixades mecànicament. i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Mà d'obra 9,2586
Materials 23,6008
Resta d'Obra 0,1389
Per arrodoniment 0,0017

33,00

7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
7.1 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú

sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

Mà d'obra 5,4019
Materials 11,6985
Resta d'Obra 0,0810
Per arrodoniment -0,0014

17,18
7.2 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de

gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Mà d'obra 1,5891
Materials 6,4470
Resta d'Obra 0,0238
Per arrodoniment 0,0001

8,06
7.3 m2 *Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de

gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir, fins un gruix de 20cm en coberta.

Mà d'obra 5,2990
Materials 4,9750
Resta d'Obra 0,0795
Per arrodoniment -0,0035

10,35
7.4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de

densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W i revestiment de paper kraft, col·locada snese adherir.
en trasdossat intreior.

Mà d'obra 2,1189
Materials 5,0786
Resta d'Obra 0,0318
Per arrodoniment 0,0007

7,23
7.5 m2 *Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de

densitat 26 a 35 kg/m3 de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, col·locada sense adherir

Mà d'obra 6,1717
Materials 5,3400
Resta d'Obra 0,0926
Per arrodoniment -0,0043

11,60

8 REVESTIMENTS
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8.1 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals (acustic tipus Celenit o similar), amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell recte (A)
UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat
amb perfileria vista en un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils
principals amb omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Mà d'obra 11,4872
Materials 17,1907
Resta d'Obra 0,1723
Per arrodoniment -0,0002

28,85
8.2 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 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 suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Mà d'obra 14,1100
Materials 12,6911
Resta d'Obra 0,2117
Per arrodoniment -0,0028

27,01
8.3 m2 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)

Mà d'obra 7,1654
Materials 12,1070
Resta d'Obra 0,1791
Per arrodoniment -0,0015

19,45

9 PAVIMENTS
9.1 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima

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

Mà d'obra 2,3946
Maquinària 0,3890
Materials 4,4107
Resta d'Obra 0,0359
Per arrodoniment -0,0002

7,23
9.2 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

Mà d'obra 5,0342
Materials 5,0903
Resta d'Obra 0,0755

10,20
9.3 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Mà d'obra 5,8024
Materials 7,6354
Resta d'Obra 0,0870
Per arrodoniment -0,0048

13,52
9.4 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport

de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Mà d'obra 13,6074
Maquinària 0,0330
Materials 6,9760
Resta d'Obra 0,2015
Per arrodoniment 0,0021

20,82
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9.5 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Mà d'obra 4,8141
Maquinària 0,0318
Materials 1,4604
Resta d'Obra 0,0697
Per arrodoniment 0,0040

6,38
9.6 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal

Mà d'obra 7,5942
Maquinària 0,0212
Materials 10,5595
Resta d'Obra 0,1122
Per arrodoniment 0,0029

18,29
9.7 m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Mà d'obra 9,7120
Maquinària 0,0088
Materials 2,2433
Resta d'Obra 0,1449
Per arrodoniment 0,0010

12,11
9.8 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell

polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Mà d'obra 14,8538
Maquinària 0,0153
Materials 32,3214
Resta d'Obra 0,2216
Per arrodoniment -0,0021

47,41

10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
10.1 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de

250x215 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

Mà d'obra 13,0450
Materials 364,2400
Resta d'Obra 0,3261
Per arrodoniment -0,0011

377,61
10.2 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 100x250 cm, amb

porta d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, i una fixa superior i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de
gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Mà d'obra 15,2723
Materials 306,4063
Resta d'Obra 0,3090
Per arrodoniment 0,0024

321,99
10.3 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 110x240 cm, amb

porta d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, una fixa lateral i una fixa superior i
perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat ,
de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Mà d'obra 16,1171
Materials 365,2582
Resta d'Obra 0,3301
Per arrodoniment -0,0054

381,70
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10.4 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 80cm de pas, de fusta per a
un buit d'obra de 90x210cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2
de buit d'obra

Mà d'obra 29,6908
Materials 52,0431
Resta d'Obra 0,5147
Per arrodoniment 0,0114

82,26
10.5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla corredissa de 80cm de pas, de tauler

MDF, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastiment de carcassa met`l.lica col.locat en
l'entramat autoportnt amb un gruix total mde 10 cm com a màxim. Fulla corredisa i
tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

Mà d'obra 37,3184
Materials 121,4928
Resta d'Obra 0,6577
Per arrodoniment 0,0111

159,48
10.6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 70cm de pas, de fusta

d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

Mà d'obra 36,6224
Materials 78,0909
Resta d'Obra 0,6651
Per arrodoniment 0,0316

115,41
10.7 m2 *Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, amb

finestra 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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat
5+5.1 but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb
calaix estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Mà d'obra 29,6730
Maquinària 0,0005
Materials 372,3204
Resta d'Obra 0,6168
Per arrodoniment -0,0007

402,61
10.8 m2 *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, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre baixa emissivitat
5+5.1 but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb
calaix estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Mà d'obra 39,3029
Maquinària 0,0010
Materials 516,1201
Resta d'Obra 0,8574
Per arrodoniment -0,0014

556,28
10.9 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, amb

finestra 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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat
5+5.1 but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb
calaix estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Mà d'obra 42,5028
Maquinària 0,0013
Materials 575,0076
Resta d'Obra 0,9373
Per arrodoniment 0,0010

618,45

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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10.10 u *Lluernes amb finestra de coberta (tipus Velux GPL SK08 2070 projectants o VFE vertical
d'ampit, o similar)amb obertura projectant fins a 45º, de 114x140cm, en teulada de perfil
ondulat de teula, amb persiana exterior, o vertical tipus d'ampit obertura oscilant, de
60x134cm, tot amb accionament elèctric amb control indivudual a distancia. Doble
envidrament laminat(70) vidre interior laminar 3+3mm amb una pel.licula de baixa
emissivitat tèrmica, cambra d'aire de 15mm reomplerta amb gas argó, vidre interior de
trempat de 4mm amb película de baixa emissivitat tèrmica i separador d'acer inoxidable.
Aleta de ventilació amb feltre d'aire, marc i fulla amb doble junta d'hemeticitat i frontises de
fixació d'acer. Bastiment de base d'acer galvanitzat amb aïllament d'escuma de poliuretà,
canal superior de drenatge i làmina impermeabilitzant lateral. Cercol perimetra
d'estanqueitat. Tot muntat i en funcionament.

Mà d'obra 112,3861
Materials 1.117,8800
Resta d'Obra 2,8097
Per arrodoniment 0,0042

1.233,08
10.11 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, amb

balconera 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 galvanitzat, vidre baixa
emissivitat 5+5.1 but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini
lacat, amb calaix estanc i aïllat (tipus cajaislant, i amb comandament amb cinta i guies

Mà d'obra 31,1007
Maquinària 0,0005
Materials 429,4785
Resta d'Obra 0,6325
Per arrodoniment 0,0078

461,22

11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
11.1 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà,

travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Mà d'obra 10,9928
Materials 163,5600
Resta d'Obra 0,2748
Per arrodoniment 0,0024

174,83

12 ENVIDRAMENTS
12.1 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc o color, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit

d'obra aproximat de 180x150 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 C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

Mà d'obra 14,1411
Materials 243,6893
Resta d'Obra 0,3535
Per arrodoniment -0,0039

258,18
12.2 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B)

2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Mà d'obra 9,0892
Materials 39,4800
Resta d'Obra 0,1363
Per arrodoniment 0,0045

48,71

13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
13.1 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC

reforçada, col·locat

Mà d'obra 8,5531
Materials 30,3200
Resta d'Obra 0,1283
Per arrodoniment -0,0014

39,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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13.2 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Mà d'obra 155,4933
Maquinària 0,0987
Materials 61,9007
Resta d'Obra 2,3244
Per arrodoniment 0,0029

219,82
13.3 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN

160 mm, penjat al sostre

Mà d'obra 18,8854
Materials 29,1549
Resta d'Obra 0,2833
Per arrodoniment -0,0036

48,32
13.4 m Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió de

campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Mà d'obra 15,1254
Materials 28,3099
Resta d'Obra 0,2269
Per arrodoniment -0,0022

43,66

14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QUALITAT
14.1 u Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut i les ordres del

Coordinador de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.660,2100
1.660,21

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de
2019

Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró

Quadre de preus nº 2

Import
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1.1 M3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària,
amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 5,56 9,12 4,55 230,72magatzem petit

230,72 230,72

Total m3  ......: 230,72 7,85 1.811,15

1.2 M3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària,
amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense
separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 9,35 11,48 6,90 740,63magatzem gran

740,63 740,63

Total m3  ......: 740,63 8,20 6.073,17

1.3 M3 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 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
138,70 138,70segons estudi de gestio de residus enderroc

138,70 138,70

Total m3  ......: 138,70 4,61 639,41

1.4 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
138,70 138,70segons estudi de gestio de residus enderroc

138,70 138,70

Total m3  ......: 138,70 17,15 2.378,71

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS : 10.902,44

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 1,00 9,00pous pilars
2,00 1,50 1,25 1,00 3,75
8,00 2,90 0,60 1,00 13,92rases
2,00 9,85 0,60 1,00 11,82
3,00 9,85 0,40 1,00 11,82

50,31 50,31

Total m3  ......: 50,31 5,93 298,34

2.2 M2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 9,00pous pilars
2,00 1,50 1,25 3,75
8,00 2,90 0,60 13,92rases
2,00 9,85 0,60 11,82
3,00 9,85 0,40 11,82

50,31 50,31

Total m2  ......: 50,31 1,58 79,49

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,25 50,31 62,89excavacio de rases i pous amb esponjament del 25%

62,89 62,89

Total m3  ......: 62,89 2,63 165,40

2.4 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,48 8,484% sup. construida (212m2) amb fusta i sec

8,48 8,48

Total m3  ......: 8,48 30,61 259,57

2.5 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,48 8,484% sup. construida (212m2) amb fusta i sec
8,48 8,484% sup. construida (212m2) amb fusta i sec

16,96 16,96

Total m3  ......: 16,96 17,15 290,86

2.6 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
0,50 12,70 3,00 0,80 15,24formacio rampa accés

15,24 15,24

Total m3  ......: 15,24 2,67 40,69

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS : 1.134,35

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M3 *Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 0,10 0,90pous pilars
2,00 1,50 1,25 0,10 0,38
8,00 2,90 0,60 0,40 5,57rases
2,00 9,85 0,60 0,40 4,73
3,00 9,85 0,40 0,40 4,73

16,31 16,31

Total m3  ......: 16,31 60,80 991,65

3.2 M3 *Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa consistencia tova, abocat des de camió amb
cubilot, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'1 m2/ m3

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6,00 1,50 1,00 0,90 8,10pous pilars
2,00 1,50 1,25 0,90 3,38
8,00 2,90 0,60 0,60 8,35rases
2,00 9,85 0,60 0,60 7,09
3,00 9,85 0,40 0,60 7,09

34,01 34,01

Total m3  ......: 34,01 113,13 3.847,55

3.3 M3 *Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/20/IIa, col.locat des de camió amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,70 0,35 0,50 2,92murets sostre sanitari
2,00 12,70 0,35 0,50 4,45
1,00 16,70 0,20 0,50 1,67
3,00 10,70 0,15 0,50 2,41

10,00 1,00 0,50 0,50 2,50murets o pilarets base pilars
13,95 13,95

Total m3  ......: 13,95 220,98 3.082,67

Total pressupost parcial nº 3 FONAMENTS : 7.921,87

Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M2 *Sostre nervat unidireccional autoportant de 22+4 cm, biguetes autorresistents de 18cm de
cantell VP-18, recolzades directament sobre murets de fonament, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades
15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot.
No hi ha encofrat inferior, ni jasseres. Encofrat perimetral amb encadenat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 12,40 203,36sostre sanitari

-1,00 3,50 1,50 -5,25
198,11 198,11

Total m2  ......: 198,11 50,09 9.923,33

4.2 M3 Pilar de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 12x36
cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, muntat sobre suport

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,36 0,12 3,10 1,34pilars formats per dues peces de 12x36cm
10,00 0,36 0,12 3,70 1,60

2,94 2,94

Total m3  ......: 2,94 913,84 2.686,69

4.3 Kg 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'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
10,00 70,00 700,00Peu de pilar en T amb 45kg per ut

700,00 700,00

Total kg  ......: 700,00 2,92 2.044,00

4.4 M3 Encavallada de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant,
amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports
de fusta o acer

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
5,00 10,00 0,14 0,36 2,52cavalls 14x36cm
5,00 6,50 0,14 0,36 1,64

10,00 9,00 0,06 0,16 0,86tirants de 6x16cm doblats
5,00 1,30 0,14 0,36 0,33monjo de 6x16cm

5,35 5,35

Total m3  ......: 5,35 1.193,82 6.386,94

Total pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES : 21.040,96

Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M2 Sostre d'entramat lleuger de fusta, en formació de coberta inclinada, amb biguetes de fusta
d'avet C24 acabat ribotat, de 10x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 351-1), de 10x24
cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada alaller, travamnet en amdues cares amb tauler
OSB-3, de 18mm de gruix, encolats amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades,
fixat a les bigues amb laus d'acer galvanitzat d'alta resistència. treballat i muntada en  taller i
col.locada en obra sobre cavalls de fusta.(Aïllament no comptabilitzat en aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 17,50 10,20 178,50pla de coberta 
1,00 17,50 5,00 87,50

266,00 266,00

Total m2  ......: 266,00 64,46 17.146,36

5.2 M2 Coberta inclinada ventilada mab pendent del 30%, composta d'impermeabilització amb lamina
per al control de vapor, doble rastrellat de fusta tractada, i teula ceràmica de color vermell
clavada.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 17,50 10,20 178,50pla de coberta 
1,00 17,50 5,00 87,50

266,00 266,00

Total m2  ......: 266,00 48,65 12.940,90

5.3 M Remat lateral i frontal, de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,00 16,70 50,10frontals  coberta
2,00 10,00 20,00laterals coberta
2,00 5,00 10,00

80,10 80,10

Total m  ......: 80,10 15,37 1.231,14

5.4 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 16,70 33,40coberta

33,40 33,40

Total m  ......: 33,40 28,08 937,87

Total pressupost parcial nº 5 COBERTES : 32.256,27

Pressupost parcial nº 5 COBERTES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 16,40 0,12 0,05 0,20sabateres entramat lleuger 4,5x12 cm
2,00 12,40 0,12 0,05 0,15

0,35 0,35

Total m3  ......: 0,35 616,05 215,62

6.2 M2 Mur estructural exterior d'entramat lleuger de fusta, format per muntants, carregadors i
testeres de fusta serrada d'avet de 45x120mm de secció, classe resistent C24 per a clase d'ús
1, amb protecció NP2, travament a les dues cares amb tauler estructural OSB-3 de 12 mm de
gruix, encolats amb adhesiu sense urea-formaldehid, vores encadellades, fixat als muntants
amb claus d'acer galvanitzat. Inclús banda resilent de cautxu EPDM extrudit, fixada amb
grapes, bandes de segellat compressible de cautxú sintètic EPDM, fixada amb grapes, i
eleemnts de fixació mecànica dels panells. (Aïllament no comptabilitzat en aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 2,40 39,36façana
1,00 16,40 3,10 50,84
2,00 12,40 2,75 68,20

158,40 158,40

Total m2  ......: 158,40 63,32 10.029,89

6.3 M2 *Extradossat de plaques de OSB3 de 12mm de gruix, acabat vist, format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 tauler OSB3 de 12 mm de gruix, fixada mecànicament.(Aïllament no
comptabilitzat en aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,00 2,40 38,40interior façana 

-1,00 4,60 2,40 -11,04
1,00 16,00 3,10 49,60

-1,00 5,10 3,10 -15,81
2,00 12,00 2,75 66,00

127,15 127,15

Total m2  ......: 127,15 25,73 3.271,57

6.4 M2 *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'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
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament (Aïllament no comptabilitzat en
aquesta partida).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 4,60 2,40 11,04façana zona sala de serveis i equipament
1,00 5,10 3,10 15,81façana zona banys

26,85 26,85

Total m2  ......: 26,85 23,85 640,37

6.5 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment
CEM II

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 2,40 39,36exterior façana 
1,00 16,40 3,10 50,84
2,00 12,40 2,75 68,20

158,40 158,40

Total m2  ......: 158,40 28,32 4.485,89

6.6 M2 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 95 mm, muntants cada 400 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 TANCAMNETS I DIVISORIES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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1,00 6,00 2,40 14,40distribució  interior sala de serveis i equipament i traster
1,00 1,50 2,40 3,60distribucio intreior banys
1,00 4,90 2,40 11,76

29,76 29,76

Total m2  ......: 29,76 31,12 926,13

6.7 M2 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 73 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,00 1,80 2,40 12,96separacio banys

12,96 12,96

Total m2  ......: 12,96 31,13 403,44

6.8 M2 *Envà de plaques de guix laminat i tauler OSB format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada
400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm
de gruix en cara interior i un tauler OSB3 de 12 mm en cara exterior, fixades mecànicament. i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 6,00 1,00 6,00distribució  perimetre sala de serveis i equipament i traster
1,00 1,80 1,00 1,80
1,00 2,80 2,40 6,72
2,00 4,00 2,40 19,20distribucio perimetre banys
1,00 5,10 2,40 12,24
2,00 1,00 2,40 4,80

50,76 50,76

Total m2  ......: 50,76 33,00 1.675,08

Total pressupost parcial nº 6 TANCAMNETS I DIVISORIES : 21.647,99

Pressupost parcial nº 6 TANCAMNETS I DIVISORIES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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7.1 M2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 16,40 0,25 8,20proteccio sabaters entramat lleuger
2,00 12,40 0,25 6,20

14,40 14,40

Total m2  ......: 14,40 17,18 247,39

7.2 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
16,10 12,10 194,81sobre sostre sanitari

194,81 194,81

Total m2  ......: 194,81 8,06 1.570,17

7.3 M2 *Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix
amb paper kraft, col·locat sense adherir, fins un gruix de 20cm en coberta.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,70 10,00 167,00coberta entramat lleuger
1,00 16,70 5,00 83,50

250,50 250,50

Total m2  ......: 250,50 10,35 2.592,68

7.4 M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55
kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica
>= 1,429 m2.K/W i revestiment de paper kraft, col·locada snese adherir. en trasdossat intreior.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,00 2,40 38,40interior façana 
1,00 16,00 3,10 49,60
2,00 12,00 2,75 66,00

154,00 154,00

Total m2  ......: 154,00 7,23 1.113,42

7.5 M2 *Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat
26 a 35 kg/m3 de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W, col·locada sense adherir

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 2,40 39,36façana
1,00 16,40 3,10 50,84
2,00 12,40 2,75 68,20

158,40 158,40

Total m2  ......: 158,40 11,60 1.837,44

Total pressupost parcial nº 7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS : 7.361,10

Pressupost parcial nº 7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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8.1 M2 Cel ras de plaques de fibres vegetals (acustic tipus Celenit o similar), amb acabat de la cara
vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en
un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega
17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 10,00 1,20 24,00cel ras acustic sota conductes climatitzacio
2,00 2,00 1,20 4,80

28,80 28,80

Total m2  ......: 28,80 28,85 830,88

8.2 M2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 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
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 6,00 4,50 27,00sala de serveis i equipament i traster
1,00 5,00 4,00 20,00banys

47,00 47,00

Total m2  ......: 47,00 27,01 1.269,47

8.3 M2 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)

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 6,00 2,40 28,80distribució  interior sala de serveis i equipament i traster
2,00 4,30 2,40 20,64
2,00 2,50 2,40 12,00
2,00 1,80 2,40 8,64
2,00 4,00 2,40 19,20distribucio intreior banys
2,00 2,10 2,40 10,08
1,00 1,50 2,40 3,60
4,00 2,50 2,40 24,00
4,00 1,00 2,40 9,60
6,00 1,70 2,40 24,48

161,04 161,04

Total m2  ......: 161,04 19,45 3.132,23

Total pressupost parcial nº 8 REVESTIMENTS : 5.232,58

Pressupost parcial nº 8 REVESTIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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9.1 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 12,50 2,50 31,25Rampa accés
1,00 5,00 2,50 12,50repla superior
1,00 1,50 3,50 5,25vestibul interior

49,00 49,00

Total m2  ......: 49,00 7,23 354,27

9.2 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,50 3,50 5,25vestibul interior

5,25 5,25

Total m2  ......: 5,25 10,20 53,55

9.3 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 12,50 2,50 31,25zona rampa i acces superior planta
1,00 5,00 2,50 12,50

43,75 43,75

Total m2  ......: 43,75 13,52 591,50

9.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 12,50 2,50 31,25zona rampa i acces superior planta
1,00 5,00 2,50 12,50

43,75 43,75

Total m2  ......: 43,75 20,82 910,88

9.5 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,40 12,40 203,36sostre sanitari

-1,00 3,50 1,50 -5,25

198,11 198,11

Total m2  ......: 198,11 6,38 1.263,94

9.6 M2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 16,00 12,00 192,00tot el local igual 

192,00 192,00

Total m2  ......: 192,00 18,29 3.511,68

9.7 M Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
5,00 1,50 7,50accés vestibul carrer

7,50 7,50

Total m  ......: 7,50 12,11 90,83

9.8 M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
5,00 1,50 7,50accés vestibul carrer

7,50 7,50

Total m  ......: 7,50 47,41 355,58

Pressupost parcial nº 9 PAVIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Total pressupost parcial nº 9 PAVIMENTS : 7.132,23

Pressupost parcial nº 9 PAVIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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10.1 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 250x215
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

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00P0  accés rampa

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 377,61 377,61

10.2 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 100x250 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, i una fixa superior i perfils de preu alt, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2
butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00 2,50 2,50P1 porta accés nivell carre

2,50 2,50

Total m2  ......: 2,50 321,99 804,98

10.3 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 110x240 cm, amb porta
d'alumini lacat amb una fulla batent de 90cm, una fixa lateral i una fixa superior i perfils de
preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm
de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,10 2,40 2,64P2 porta accés nivell superior pati

2,64 2,64

Total m2  ......: 2,64 381,70 1.007,69

10.4 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 80cm de pas, de fusta per a un
buit d'obra de 90x210cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
buit d'obra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 0,90 2,10 3,78P.3 acces sala de serveis i equipament 
2,00 0,90 2,10 3,78P.3 accés banys
1,00 0,90 2,10 1,89P.3 accés traster

9,45 9,45

Total m2  ......: 9,45 82,26 777,36

10.5 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla corredissa de 80cm de pas, de tauler MDF,
per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastiment de carcassa met`l.lica col.locat en
l'entramat autoportnt amb un gruix total mde 10 cm com a màxim. Fulla corredisa i tapajunts
de fusta. m2 de buit d'obra

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 0,90 2,10 1,89P.4 portes correderes

1,89 1,89

Total m2  ......: 1,89 159,48 301,42

10.6 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulla batent de 70cm de pas, de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de llum de bastiment

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3,00 0,80 2,10 5,04P.5 portes cabines banys

5,04 5,04

Total m2  ......: 5,04 115,41 581,67

10.7 M2 *Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, amb finestra
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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
4,00 2,40 1,20 11,52F1 Sala d'usos multiples

11,52 11,52

Total m2  ......: 11,52 402,61 4.638,07

Pressupost parcial nº 10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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10.8 M2 *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, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,20 1,20 1,44F2 sala de serveis i equipament 

1,44 1,44

Total m2  ......: 1,44 556,28 801,04

10.9 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x120 cm, amb finestra
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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini laca, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant), i comandament motoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 0,80 1,20 1,92F3 banys

1,92 1,92

Total m2  ......: 1,92 618,45 1.187,42

10.10 U *Lluernes amb finestra de coberta (tipus Velux GPL SK08 2070 projectants o VFE vertical
d'ampit, o similar)amb obertura projectant fins a 45º, de 114x140cm, en teulada de perfil
ondulat de teula, amb persiana exterior, o vertical tipus d'ampit obertura oscilant, de
60x134cm, tot amb accionament elèctric amb control indivudual a distancia. Doble
envidrament laminat(70) vidre interior laminar 3+3mm amb una pel.licula de baixa emissivitat
tèrmica, cambra d'aire de 15mm reomplerta amb gas argó, vidre interior de trempat de 4mm
amb película de baixa emissivitat tèrmica i separador d'acer inoxidable. Aleta de ventilació
amb feltre d'aire, marc i fulla amb doble junta d'hemeticitat i frontises de fixació d'acer.
Bastiment de base d'acer galvanitzat amb aïllament d'escuma de poliuretà, canal superior de
drenatge i làmina impermeabilitzant lateral. Cercol perimetra d'estanqueitat. Tot muntat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00Finestres de coberta (lluernaris)

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.233,08 2.466,16

10.11 M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, amb balconera
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 galvanitzat, vidre baixa emissivitat 5+5.1
but.transparent / 8 / 4+4.1 but.transparent, i persiana enrotllable d'alumini lacat, amb calaix
estanc i aïllat (tipus cajaislant, i amb comandament amb cinta i guies

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 2,00 2,00 4,00F4. Balconera situada al vestíbul

4,00 4,00

Total m2  ......: 4,00 461,22 1.844,88

Total pressupost parcial nº 10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES : 14.788,30

Pressupost parcial nº 10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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11.1 M Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00 4,00escala interior
1,00 2,00 2,00balconera vestíbul

6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 174,83 1.048,98

Total pressupost parcial nº 11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS : 1.048,98

Pressupost parcial nº 11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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12.1 U Fulla fixa d'alumini lacat blanc o color, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 180x150 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 C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
4,00 4,00tancament superior zona sala de serveis i equipament

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 258,18 1.032,72

12.2 M2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
4,00 1,80 1,40 10,08tancament superior zona sala de serveis i equipament 

10,08 10,08

Total m2  ......: 10,08 48,71 491,00

Total pressupost parcial nº 12 ENVIDRAMENTS : 1.523,72

Pressupost parcial nº 12 ENVIDRAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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13.1 U Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00sala de serveis i equipament i  banys

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 39,00 78,00

13.2 U Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 219,82 219,82

13.3 M Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160
mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
30,00 30,00baixants + sla serveis + banys

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 48,32 1.449,60

13.4 M Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 3,50 7,00coberta
2,00 4,50 9,00

16,00 16,00

Total m  ......: 16,00 43,66 698,56

Total pressupost parcial nº 13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ : 2.445,98

Pressupost parcial nº 13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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14.1 U Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut i les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00únic tot l'obra

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.660,21 1.660,21

Total pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QUALITAT : 1.660,21

Pressupost parcial nº 14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QUALITAT
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 ENDERROCS 10.902,44
2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 1.134,35
3 FONAMENTS 7.921,87
4 ESTRUCTURES 21.040,96
5 COBERTES 32.256,27
6 TANCAMNETS I DIVISORIES 21.647,99
7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 7.361,10
8 REVESTIMENTS 5.232,58
9 PAVIMENTS 7.132,23
10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 14.788,30
11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS 1.048,98
12 ENVIDRAMENTS 1.523,72
13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 2.445,98
14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QUALITAT 1.660,21

Total .........: 136.096,98

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-SIS MIL NORANTA-SIS
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de 2019
Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró
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Capítol 1 ENDERROCS 10.902,44
Capítol 2 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 1.134,35
Capítol 3 FONAMENTS 7.921,87
Capítol 4 ESTRUCTURES 21.040,96
Capítol 5 COBERTES 32.256,27
Capítol 6 TANCAMNETS I DIVISORIES 21.647,99
Capítol 7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 7.361,10
Capítol 8 REVESTIMENTS 5.232,58
Capítol 9 PAVIMENTS 7.132,23
Capítol 10 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 14.788,30
Capítol 11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS 1.048,98
Capítol 12 ENVIDRAMENTS 1.523,72
Capítol 13 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 2.445,98
Capítol 14 SEGURETAT I SALUT OBRA CIVIL  I CONTROL DE QUALITAT 1.660,21
Pressupost d'execució material 136.096,98
13% de despeses generals 17.692,61
6% de benefici industrial 8.165,82
Suma 161.955,41
21% IVA 34.010,64
Pressupost d'execució per contracta 195.966,05

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-CINC MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de 2019
Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró

Projecte: 1a FASE - EDIFICI POLIFUNCIONAL (Enderroc - Estructura - Envolvent - Acabats)
Capítol Import



Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 

 

 

 
 PRESSUPOST TOTAL FASE 2                                         . 

 

 

2A FASE 
2a fase que constarà de instal·lacions de climatització, elèctriques, d’enllumenat, 
lampisteria , aparells sanitaris i protecció contra incendis.  
El pressupost d’execució material corresponent a la segona fase de l’actuació és de:  
“VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS. (//25.994,79 €//). 

El pressupost per al coneixement de l’Administració és de : 
 
Pressupost d’execució Material.......................................................   25.994,79 € 
13% de Despeses Generals ...........................................................     3.379,32 € 
6% de Benefici Industrial.................................................................     1.559,69 € 
Suma...............................................................................................   30.933,80 € 
 
21% IVA............................................................................................     6.496,10 € 
Pressupost de Execució per Contracta..........................................   37.429,90 € 
Puja el Pressupost d’Execució per contracta de la segona fase ascendeix a la quantitat: 
“TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS” 
(//37.429,90 €//) 
 

 

 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida      

Novembre 2019 

 

 

 
 



1.1 U Climatització d'un local de 192 m2 amb dos equips de clima "Panasonic Kit 100PF1Z8" o
similar de 10 kw de potència cadascun, amb bomba de calor inverter, aerotermia, i gas
ecològic R-32, de mides en unitats interiors de 29x140x70xcm (horitzontal de sostre per a
conductes) i unitats exteriors de 99x98x37cm. Aquets equips interiors estarna connectats a
una xarxa de conductes vistos, de xapa galvanitzada aïllada i sustentada del sostre, equipats
amb reixes de sortida d'aire. Inclós suports, connexions frigorífiques, ma d'obra. Tot muntat i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00sistema climatització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.2 U Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00producció ACS lavabos i sala serveis

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.3 U Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador
d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00Placa Solar ACS

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Nº Ud Descripció Amidament
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2.1 U Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i
ajudes de ram de paleta

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 U Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena
de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K,
dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector
platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,00banys
7,00 7,00sala de serveis i equipament i traster

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00

3.2 U Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica
AF, instal·lada superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,00 8,00sala d'usos multiples, en laterals

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

3.3 U Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9,00 9,00centrals, sala d'usos multiples

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00

Pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
Nº Ud Descripció Amidament
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4.1 U Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.2 U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00homes 
2,00 2,00dones
1,00 1,00adaptat

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00

4.3 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

4.4 U Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt, col·locat amb fixacions murals

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00homes 

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.5 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

4.6 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

4.7 U Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

4.8 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00bany adaptat

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Nº Ud Descripció Amidament
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1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Nº Ud Descripció Amidament
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6.1 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00sala de serveis i equipament i traster
2,00 2,00banys
3,00 3,00sala d'usos multiples
2,00 2,00sortides

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

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

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00sala d'usos multiples
1,00 1,00instal.lacions

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

Pressupost parcial nº 6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Nº Ud Descripció Amidament
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7.1 U Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut i les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00únic tot instal.lacions

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de 2019
Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró

Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS
Nº Ud Descripció Amidament
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1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I …

1.1 CLIMINVERTER u Climatització d'un local de 192 m2 amb dos equips de clima "Panasonic
Kit 100PF1Z8" o similar de 10 kw de potència cadascun, amb bomba de
calor inverter, aerotermia, i gas ecològic R-32, de mides en unitats
interiors de 29x140x70xcm (horitzontal de sostre per a conductes) i
unitats exteriors de 99x98x37cm. Aquets equips interiors estarna
connectats a una xarxa de conductes vistos, de xapa galvanitzada aïllada
i sustentada del sostre, equipats amb reixes de sortida d'aire. Inclós
suports, connexions frigorífiques, ma d'obra. Tot muntat i en
funcionament.

Sense descomposició 11.620,42

Preu total arrodonit per u  .....................................… 11.620,42

1.2 EJA26310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

A012J000 1,0818 h Oficial 1a lampista 23,26 25,1627
A013J000 0,2606 h Ajudant lampista 19,96 5,2016
BJA26310 1,0000 u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esm… 170,63 170,6300
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 30,36 0,7590

Preu total arrodonit per u  .....................................… 201,75

1.3 EEA1A311 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2,
amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic,
amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques

A012M000 1,8316 h Oficial 1a muntador 23,26 42,6030
A013M000 1,8326 h Ajudant muntador 19,99 36,6337
BEA1A311 1,0000 u Conj.1captad.sol. sup.act.2,00-2,25m2,… 2.097,51 2.097,5100
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 79,24 1,9810

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.178,73

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

2.1 1G22G300 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta

EG134901 1,0000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+po… 20,22 20,2200
EG151D11 6,0000 u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-… 13,11 78,6600
EG161611 12,0000 u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-… 14,68 176,1600
EG222711 230,0000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J… 0,81 186,3000
EG222811 50,0000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J… 0,87 43,5000
EG222911 56,0000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J… 0,98 54,8800
EG222A11 6,0000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=40mm,1J… 1,13 6,7800
EG322124 533,0000 m Cable H07V-R, 1x1,5mm2,col.tub 0,72 383,7600
EG322134 175,0000 m Cable H07V-R, 1x2,5mm2,col.tub 0,84 147,0000
EG322144 33,0000 m Cable H07V-R, 1x4mm2,col.tub 1,00 33,0000
EG322154 175,0000 m Cable H07V-R, 1x6mm2,col.tub 2,11 369,2500
EG322164 14,0000 m Cable H07V-R, 1x10mm2,col.tub 2,58 36,1200
EG41149J 1,0000 u Interruptor auto.magnet.I=50A,ICP-M,(2… 71,78 71,7800
EG415A99 2,0000 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corb… 17,61 35,2200
EG415A9B 3,0000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corb… 17,71 53,1300
EG415A9C 1,0000 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corb… 18,22 18,2200
EG415A9D 4,0000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corb… 18,16 72,6400
EG42129H 2,0000 u Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A… 31,66 63,3200
EG482155 1,0000 u Protector p/sobret.perman.+transit.IGA … 144,79 144,7900
EG611021 60,0000 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,en… 1,64 98,4000
EG613021 2,0000 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,en… 2,88 5,7600
EG621193 19,0000 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a… 8,33 158,2700
EG621G93 2,0000 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/te… 8,71 17,4200
EG621J93 3,0000 u Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/2… 11,79 35,3700
EG631153 38,0000 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/25… 8,65 328,7000
EG631EA3 3,0000 u Presa correnttipus univ.espigues planes… 11,23 33,6900
EG641177 1,0000 u Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+… 11,17 11,1700
EG671113 60,0000 u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col. 2,92 175,2000
EG671133 2,0000 u Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col. 6,08 12,1600
EGA12522 1,0000 u Avisador adossable 230V,musical,preu … 17,29 17,2900
EY011322 277,0000 m Obertura regata paret maó for.,m.mec.,t… 3,25 900,2500
EY01132A 65,0000 m Obertura regata paret maó for.,m.mec.,t… 2,81 182,6500
EY021312 50,0000 u Formació encast petits elem.paret maó … 6,38 319,0000
EY02131A 31,0000 u Formació encast petits elem.paret maó … 5,46 169,2600

Preu total arrodonit per u  .....................................… 4.459,32

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total

2a FASE - EDIFICI POLIFUNCIONAL (Instal.lacions) Pàgina 2



3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

3.1 EH2D1110 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb
1 làmpada halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació,
temperatura de color de 3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de
diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de
protecció IP 20 i col·locada encastada

A012H000 0,2494 h Oficial 1a electricista 23,26 5,8010
A013H000 0,2495 h Ajudant electricista 19,96 4,9800
BH2D1110 1,0000 u Downlight p/encastar,1làmp.halògena 1… 48,19 48,1900
BHUA1112 1,0000 u Làmpada halògena GY 6,35,50W,12V,T… 1,57 1,5700
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,78 0,1617

Preu total arrodonit per u  .....................................… 60,70

3.2 EH115324 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor reticulat metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W,
(1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al
sostre

A012H000 0,2082 h Oficial 1a electricista 23,26 4,8427
A013H000 0,2083 h Ajudant electricista 19,96 4,1577
BH115320 1,0000 u Llumenera p/munt.superf.,xassís planx.… 48,04 48,0400
BHU8T3Q0 1,0000 u Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,col… 4,93 4,9300
BHW11000 1,0000 u P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,mu… 0,45 0,4500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,1350

Preu total arrodonit per u  .....................................… 62,56

3.3 EH115624 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor reticulat metàl·lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13
de 58W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre

A012H000 0,3077 h Oficial 1a electricista 23,26 7,1571
A013H000 0,3078 h Ajudant electricista 19,96 6,1437
BH115620 1,0000 u Llumenera p/munt.superf.,xassís planx.… 79,99 79,9900
BHU8T3Q0 2,0000 u Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,col… 4,93 9,8600
BHW11000 1,0000 u P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,mu… 0,45 0,4500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,30 0,1995

Preu total arrodonit per u  .....................................… 103,80

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT…

4.1 1J41G000 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i
ajudes de ram de paleta

EF5293B2 6,0000 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1… 9,70 58,2000
EF5293B7 9,0000 m Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1… 10,66 95,9400
EF5343B2 3,0000 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1m… 6,81 20,4300
EF5343B7 25,0000 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1m… 7,36 184,0000
EF5383B7 37,0000 m Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1m… 9,74 360,3800
EJ2Z4125 2,0000 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,pre… 19,54 39,0800
EJ2Z4127 4,0000 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,pre… 21,49 85,9600
EN313427 2,0000 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas t… 14,16 28,3200
EN315427 1,0000 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas t… 17,99 17,9900
EY011321 71,0000 m Obertura regata paret maó for.,m.mec.,t… 2,87 203,7700

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.094,07

4.2 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

EJ2353CG 1,0000 u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taul… 111,19 111,1900
EJ331151 1,0000 u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1"1/4… 12,99 12,9900
EJ33B16F 1,0000 u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1… 18,84 18,8400
A012J000 0,3331 h Oficial 1a lampista 23,26 7,7479
A013J000 0,0844 h Ajudant lampista 19,96 1,6846
B7J50010 0,0250 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 11,91 0,2978
BJ13B712 1,0000 u Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75… 96,73 96,7300
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,43 0,2358

Preu total arrodonit per u  .....................................… 249,72

4.3 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

A012J000 1,0389 h Oficial 1a lampista 23,26 24,1648
A013J000 0,2838 h Ajudant lampista 19,96 5,6646
B7J50010 0,0120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 11,91 0,1429
BJ14BA1P 1,0000 u Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert.,cis… 156,82 156,8200
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 29,83 0,7458

Preu total arrodonit per u  .....................................… 187,54

4.4 EJ16B212 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals

A012J000 0,2545 h Oficial 1a lampista 23,26 5,9197
A013J000 0,0689 h Ajudant lampista 19,96 1,3752
BJ16B212 1,0000 u Urinari mural,porcell.,+sifó incorp.,blanc… 125,41 125,4100
A%AUX001 2,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,29 0,1823

Preu total arrodonit per u  .....................................… 132,89

4.5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat
amb fixacions mecàniques

A0127000 0,2095 h Oficial 1a col·locador 22,51 4,7158
BJ42U010 1,0000 u Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg… 50,64 50,6400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,72 0,0708

Preu total arrodonit per u  .....................................… 55,43

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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4.6 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000 0,2926 h Oficial 1a col·locador 22,51 6,5864
BJ43U005 1,0000 u Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x… 111,67 111,6700
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,59 0,0989

Preu total arrodonit per u  .....................................… 118,36

4.7 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

A0122000 0,2090 h Oficial 1a paleta 22,51 4,7046
B0711010 0,5000 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,24 0,1200
BJ4ZU010 1,0000 u Porta-rotlles porcellana blanca p/encastar 7,54 7,5400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,70 0,0705

Preu total arrodonit per u  .....................................… 12,44

4.8 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000 0,8358 h Oficial 1a col·locador 22,51 18,8139
BJ46U020 1,0000 u Barra mural doble abatible p/bany adapt… 207,25 207,2500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,81 0,2822

Preu total arrodonit per u  .....................................… 226,35

Annex de justificació de preus
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6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

6.1 EH61RC69 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

A012H000 0,1252 h Oficial 1a electricista 23,26 2,9122
A013H000 0,1253 h Ajudant electricista 19,96 2,5010
BH61RH6A 1,0000 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,cla… 55,21 55,2100
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,41 0,0812

Preu total arrodonit per u  .....................................… 60,70

6.2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000 0,1679 h Oficial 1a muntador 23,26 3,9054
A013M000 0,1682 h Ajudant muntador 19,99 3,3623
BM312611 1,0000 u Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió inc… 33,78 33,7800
BMY31000 1,0000 u P.p.elements especials p/extint. 0,30 0,3000
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,27 0,1091

Preu total arrodonit per u  .....................................… 41,46

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS

7.1 SEGURETAT.IN u Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut
i les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 415,16

Preu total arrodonit per u  .....................................… 415,16

Annex de justificació de preus
Nº Codi Ud Descripció Total
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Quadre de mà d'obra



1 A012M000 23,26 13,1734 h 306,4133Oficial 1a muntador
2 A012J000 23,26 15,1559 h 352,5262Oficial 1a lampista
3 A012H000 23,26 50,3303 h 1.170,6828Oficial 1a electricista
4 A0122000 22,51 55,2342 h 1.243,3218Oficial 1a paleta
5 A0127000 22,51 2,3421 h 52,7207Oficial 1a col·locador
6 A013M000 19,99 13,1905 h 263,6781Ajudant muntador
7 A013J000 19,96 3,9030 h 77,9039Ajudant lampista
8 A013H000 19,96 43,6949 h 872,1502Ajudant electricista
9 A0150000 19,45 0,1876 h 3,6488Manobre especialista
10 A0140000 18,80 20,4675 h 384,7890Manobre

Total mà d'obra: 4.727,83

Quadre de mà d'obra Pàgina 1
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Quadre de maquinària



1 C200G000 1,47 16,5200 h 24,2844Màquina de fer regates
2 C1705600 1,44 0,1582 h 0,2278Formigonera de 165 l

Total maquinària: 24,51

Quadre de maquinària Pàgina 1
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Quadre de materials



1 BEA1A311 2.097,51 1,0000 u 2.097,5100Conjunt d'1 captador solar amb una
superfície activa de 2,00 a 2,25
m2, amb acumulador d'acer
inoxidable de capacitat 200 l i
suport metàl·lic, amb circuit
tancat

2 BJ46U020 207,25 1,0000 u 207,2500Barra mural doble abatible per a
bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

3 BJA26310 170,63 2,0000 u 341,2600Escalfador acumulador elèctric de
100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, vertical

4 BJ14BA1P 156,82 4,0000 u 627,2800Inodor per a col·locar sobre el
paviment de porcellana esmaltada,
de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu
alt

5 BG482155 134,92 1,0000 u 134,9200Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898
de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en
perfil DIN

6 BJ16B212 125,41 1,0000 u 125,4100Urinari mural de porcellana
esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color
blanc i preu alt

7 BJ43U005 111,67 3,0000 u 335,0100Dispensador de paper en rotlle per
a eixugamans, de dimensions 290 x
310 x 190 mm

8 BJ13B712 96,73 5,0000 u 483,6500Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt

9 BJ2353CG 89,72 5,0000 u 448,6000Aixeta monocomandament per a
lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó
esmaltat, preu mitjà, amb desguàs
mecànic incorporat, d'1"1/4, amb
dues entrades de maniguets

10 B0512401 85,74 0,0859 t 7,3651Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

11 BH115620 79,99 9,0000 u 719,9100Llumenera decorativa monotub per a
muntar superficialment amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i
difusor reticulat metàl·lic, per a
2 tubs (monotub) de fluorescència
T26/G13 de 58 W, 2 (1x58W), amb
reactància ferromagnètica AF

12 BG41149J 61,90 1,0000 u 61,9000Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M,
bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

13 BH61RH6A 55,21 8,0000 u 441,6800Llum d'emergència amb làmpada led,
amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a
170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

14 BJ42U010 50,64 3,0000 u 151,9200Dosificador de sabó vertical, de
dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de
superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.
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15 BH2D1110 48,19 14,0000 u 674,6600Llumenera decorativa tipus
downlight per a encastar, amb
portalàmpades GY 6,35, per a 1
làmpada halògena de 100 W com a
màxim i de 12 V de tensió
d'alimentació, dimensions
d'encastament de 130 mm de
diàmetre i 115 mm de profunditat,
amb reflector platejat intensiu i
grau de protecció IP 20

16 BH115320 48,04 8,0000 u 384,3200Llumenera decorativa monotub per a
muntar superficialment amb xassís
de planxa d'acer esmaltat i
difusor reticulat metàl·lic, per a
1 tub de fluorescència T26/G13 de
58 W, (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF

17 BM312611 33,78 3,0000 u 101,3400Extintor de pols seca polivalent,
de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

18 BG42129H 20,94 2,0000 u 41,8800Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma residencial, de
40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

19 BG134901 16,64 1,0000 u 16,6400Caixa per a quadre de comandament
i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb
catorze mòduls i per a encastar

20 B0310020 14,96 0,3435 t 5,1388Sorra de pedrera per a morters
21 BJ2Z4127 14,28 4,0000 u 57,1200Aixeta de pas mural, per a

encastar, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida de 1/2" i entrada
de 1/2"

22 BJ33B16F 14,03 5,0000 u 70,1500Sifó de botella per a lavabo, de
llautó cromat de diàmetre 1"1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, per
a connectar al ramal

23 BJ2Z4125 12,27 2,0000 u 24,5400Aixeta de pas mural, per a
encastar, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida de 3/8" i entrada
de 3/8"

24 B7J50010 11,91 0,1730 dm3 2,0604Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

25 BN315420 11,71 1,0000 u 11,7100Vàlvula de bola manual amb rosca,
de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4",
de 16 bar de PN i preu alt

26 BGA12520 10,72 1,0000 u 10,7200Avisador acústic adossable de 230
V, de so musical, preu alt

27 BG415A9D 10,45 4,0000 u 41,8000Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

28 BG415A9C 10,30 1,0000 u 10,3000Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

29 BG415A9B 9,97 3,0000 u 29,9100Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN
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30 BG415A99 9,83 2,0000 u 19,6600Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

31 BJ331151 8,18 5,0000 u 40,9000Desguàs recte per a lavabo, amb
tap i cadeneta incorporats, de
llautó cromat de diàmetre 1"1/4,
per a roscar al sifó de llautò
cromat

32 BN313420 8,01 2,0000 u 16,0200Vàlvula de bola manual amb rosca,
de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/8",
de 16 bar de PN i preu alt

33 BJ4ZU010 7,54 4,0000 u 30,1600Porta-rotlles de porcellana blanca
per encastar

34 BG621J93 6,52 3,0000 u 19,5600Commutador de creuament, de tipus
universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar

35 BG631EA3 5,96 3,0000 u 17,8800Presa de corrent tipus universal,
d'espigues planes, (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

36 BG641177 5,72 1,0000 u 5,7200Polsador de tipus universal, 10 A
250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot, preu alt,
per a encastar

37 BG671133 5,15 2,0000 u 10,3000Marc per a mecanisme universal, de
3 elements, preu alt

38 BHU8T3Q0 4,93 26,0000 u 128,1800Làmpada fluorescent tubular del
tipus T26/G13 de 58 W, llum de
color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

39 BG631153 3,47 38,0000 u 131,8600Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a encastar

40 BF529300 3,41 15,3000 m 52,1730Tub de coure R250 (semidur) de 22
mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

41 BG621G93 3,40 2,0000 u 6,8000Commutador, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, per a encastar

42 BG621193 3,15 19,0000 u 59,8500Interruptor, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, per a encastar

43 BF538300 3,00 37,7400 m 113,2200Tub de coure R220 (recuit) de 18
mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

44 BG151D11 2,42 6,0000 u 14,5200Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 200x200 mm, amb grau
de protecció IP-40 i per a
encastar

45 BG161611 2,34 12,0000 u 28,0800Caixa de derivació rectangular de
plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40 i per a
encastar

46 BG613020 2,08 2,0000 u 4,1600Caixa per a mecanismes, per a tres
elements, preu alt

47 BG671113 2,06 60,0000 u 123,6000Marc per a mecanisme universal,
d'1 element, preu alt

48 BF534300 2,05 28,5600 m 58,5480Tub de coure R220 (recuit) de 12
mm de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

49 BHUA1112 1,57 14,0000 u 21,9800Làmpada halògena amb casquet GY
6,35, de 50 W de potència màxima,
12 V de tensió d'alimentació i amb
una temperatura de color de 3000 K

50 BFW529B0 1,36 4,5000 u 6,1200Accessori per a tub de coure 22 mm
de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

51 B0111000 1,32 0,7912 m3 1,0444Aigua
52 BFW528B0 1,08 11,1000 u 11,9880Accessori per a tub de coure 18 mm

de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

53 BG322160 1,08 14,2800 m 15,4224Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
PVC
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54 BG611020 0,91 60,0000 u 54,6000Caixa per a mecanismes, per a un
element, preu alt

55 BFW524B0 0,72 8,4000 u 6,0480Accessori per a tub de coure 12 mm
de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

56 BG322150 0,64 178,5000 m 114,2400Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament
PVC

57 BHW11000 0,45 17,0000 u 7,6500Part proporcional d'accessoris de
llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats
superficialment

58 BG322140 0,44 33,6600 m 14,8104Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament
PVC

59 BG222A10 0,43 6,1200 m 2,6316Tub flexible corrugat de PVC, de
40 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

60 BGW42000 0,36 2,0000 u 0,7200Part proporcional d'accessoris per
a interruptors diferencials

61 BGW41000 0,36 11,0000 u 3,9600Part proporcional d'accessoris per
a interruptors magnetotèrmics

62 BGW48000 0,35 1,0000 u 0,3500Part proporcional d'accessoris per
a protectors de sobretensions

63 BG222910 0,32 57,1200 m 18,2784Tub flexible corrugat de PVC, de
32 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

64 BMY31000 0,30 3,0000 u 0,9000Part proporcional d'elements
especials per a extintors

65 BG322130 0,29 178,5000 m 51,7650Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC

66 BGWA1000 0,28 1,0000 u 0,2800Part proporcional d'accessoris per
a avisadors acústics muntats
superficialment

67 B0A75900 0,25 3,0000 u 0,7500Abraçadora plàstica, de 22 mm de
diàmetre interior

68 B0711010 0,24 2,0000 kg 0,4800Adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004

69 BG222810 0,22 51,0000 m 11,2200Tub flexible corrugat de PVC, de
25 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

70 BFY5A900 0,18 15,0000 u 2,7000Part proporcional d'elements de
muntatge , per a tub de coure
sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

71 B0A75400 0,18 1,5000 u 0,2700Abraçadora plàstica, de 12 mm de
diàmetre interior

72 BG322120 0,17 543,6600 m 92,4222Cable amb conductor de coure
450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC

73 BFY5A800 0,16 37,0000 u 5,9200Part proporcional d'elements de
muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat
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74 BG222710 0,16 234,6000 m 37,5360Tub 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

75 BFY5A400 0,13 28,0000 u 3,6400Part proporcional d'elements de
muntatge , per a tub de coure
sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per
capilaritat

76 B0521100 0,09 1.079,6900 kg 97,1721Guix de designació B1/20/2, segons
la norma UNE-EN 13279-1

77 B0521200 0,09 11,4458 kg 1,0301Guix de designació C6/20/2, segons
la norma UNE-EN 13279-1

Total materials: 9.133,07

Quadre de materials Pàgina 5

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



Quadre de preus auxiliars



1 D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 0,8300 h Manobre especialista 19,45 16,1435
B0111000 0,2000 m3 Aigua 1,32 0,2640
B0310020 1,5200 t Sorra de pedrera per a … 14,96 22,7392
B0512401 0,3800 t Ciment pòrtland amb fil… 85,74 32,5812
C1705600 0,7000 h Formigonera de 165 l 1,44 1,0080
A%AUX001 1,0000 % Despeses auxiliars sobr… 16,14 0,1614

Total per m3: 72,90

2 EF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A012M000 0,1255 h Oficial 1a muntador 23,26 2,9191
A013M000 0,1256 h Ajudant muntador 19,99 2,5107
B0A75900 0,5000 u Abraçadora plàstica, de… 0,25 0,1250
BF529300 1,0200 m Tub de coure R250 (semi… 3,41 3,4782
BFW529B0 0,3000 u Accessori per a tub de … 1,36 0,4080
BFY5A900 1,0000 u Part proporcional d'ele… 0,18 0,1800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,43 0,0815

Total per m: 9,70

3 EF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat encastat

A012M000 0,1500 h Oficial 1a muntador 23,26 3,4890
A013M000 0,1502 h Ajudant muntador 19,99 3,0025
BF529300 1,0200 m Tub de coure R250 (semi… 3,41 3,4782
BFW529B0 0,3000 u Accessori per a tub de … 1,36 0,4080
BFY5A900 1,0000 u Part proporcional d'ele… 0,18 0,1800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,49 0,0974

Total per m: 10,66

4 EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A012M000 0,0974 h Oficial 1a muntador 23,26 2,2655
A013M000 0,0978 h Ajudant muntador 19,99 1,9550
B0A75400 0,5000 u Abraçadora plàstica, de… 0,18 0,0900
BF534300 1,0200 m Tub de coure R220 (recu… 2,05 2,0910
BFW524B0 0,3000 u Accessori per a tub de … 0,72 0,2160
BFY5A400 1,0000 u Part proporcional d'ele… 0,13 0,1300
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 4,22 0,0633

Total per m: 6,81

5 EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

A012M000 0,1120 h Oficial 1a muntador 23,26 2,6051
A013M000 0,1121 h Ajudant muntador 19,99 2,2409
BF534300 1,0200 m Tub de coure R220 (recu… 2,05 2,0910
BFW524B0 0,3000 u Accessori per a tub de … 0,72 0,2160
BFY5A400 1,0000 u Part proporcional d'ele… 0,13 0,1300
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 4,85 0,0728

Total per m: 7,36
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6 EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

A012M000 0,1411 h Oficial 1a muntador 23,26 3,2820
A013M000 0,1413 h Ajudant muntador 19,99 2,8246
BF538300 1,0200 m Tub de coure R220 (recu… 3,00 3,0600
BFW528B0 0,3000 u Accessori per a tub de … 1,08 0,3240
BFY5A800 1,0000 u Part proporcional d'ele… 0,16 0,1600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,11 0,0917

Total per m: 9,74

7 EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls
i encastada

A012H000 0,0887 h Oficial 1a electricista 23,26 2,0632
A013H000 0,0731 h Ajudant electricista 19,96 1,4591
BG134901 1,0000 u Caixa per a quadre de c… 16,64 16,6400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 3,52 0,0528

Total per u: 20,22

8 EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

A012H000 0,4160 h Oficial 1a electricista 23,26 9,6762
A013H000 0,0427 h Ajudant electricista 19,96 0,8523
BG151D11 1,0000 u Caixa de derivació quad… 2,42 2,4200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 10,53 0,1580

Total per u: 13,11

9 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

A012H000 0,4155 h Oficial 1a electricista 23,26 9,6645
A013H000 0,1251 h Ajudant electricista 19,96 2,4970
BG161611 1,0000 u Caixa de derivació rect… 2,34 2,3400
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 12,16 0,1824

Total per u: 14,68

10 EG222711 m 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

A012H000 0,0133 h Oficial 1a electricista 23,26 0,3094
A013H000 0,0166 h Ajudant electricista 19,96 0,3313
BG222710 1,0200 m Tub flexible corrugat d… 0,16 0,1632
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,64 0,0096

Total per m: 0,81

11 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 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 0,0133 h Oficial 1a electricista 23,26 0,3094
A013H000 0,0166 h Ajudant electricista 19,96 0,3313
BG222810 1,0200 m Tub flexible corrugat d… 0,22 0,2244
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,64 0,0096

Total per m: 0,87
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12 EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 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 0,0133 h Oficial 1a electricista 23,26 0,3094
A013H000 0,0166 h Ajudant electricista 19,96 0,3313
BG222910 1,0200 m Tub flexible corrugat d… 0,32 0,3264
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,64 0,0096

Total per m: 0,98

13 EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 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 0,0143 h Oficial 1a electricista 23,26 0,3326
A013H000 0,0177 h Ajudant electricista 19,96 0,3533
BG222A10 1,0200 m Tub flexible corrugat d… 0,43 0,4386
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,69 0,0104

Total per m: 1,13

14 EG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1
x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

A012H000 0,0125 h Oficial 1a electricista 23,26 0,2908
A013H000 0,0125 h Ajudant electricista 19,96 0,2495
BG322120 1,0200 m Cable amb conductor de … 0,17 0,1734
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,54 0,0081

Total per m: 0,72

15 EG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1
x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

A012H000 0,0125 h Oficial 1a electricista 23,26 0,2908
A013H000 0,0125 h Ajudant electricista 19,96 0,2495
BG322130 1,0200 m Cable amb conductor de … 0,29 0,2958
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,54 0,0081

Total per m: 0,84

16 EG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1
x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

A012H000 0,0125 h Oficial 1a electricista 23,26 0,2908
A013H000 0,0127 h Ajudant electricista 19,96 0,2535
BG322140 1,0200 m Cable amb conductor de … 0,44 0,4488
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,54 0,0081

Total per m: 1,00

17 EG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1
x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

A012H000 0,0332 h Oficial 1a electricista 23,26 0,7722
A013H000 0,0332 h Ajudant electricista 19,96 0,6627
BG322150 1,0200 m Cable amb conductor de … 0,64 0,6528
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 1,43 0,0215

Total per m: 2,11
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18 EG322164 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1
x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

A012H000 0,0336 h Oficial 1a electricista 23,26 0,7815
A013H000 0,0337 h Ajudant electricista 19,96 0,6727
BG322160 1,0200 m Cable amb conductor de … 1,08 1,1016
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 1,45 0,0218

Total per m: 2,58

19 EG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,2547 h Oficial 1a electricista 23,26 5,9243
A013H000 0,1729 h Ajudant electricista 19,96 3,4511
BG41149J 1,0000 u Interruptor automàtic m… 61,90 61,9000
BGW41000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,36 0,3600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 9,38 0,1407

Total per u: 71,78

20 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,1689 h Oficial 1a electricista 23,26 3,9286
A013H000 0,1694 h Ajudant electricista 19,96 3,3812
BG415A99 1,0000 u Interruptor automàtic m… 9,83 9,8300
BGW41000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,36 0,3600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,31 0,1097

Total per u: 17,61

21 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,1680 h Oficial 1a electricista 23,26 3,9077
A013H000 0,1683 h Ajudant electricista 19,96 3,3593
BG415A9B 1,0000 u Interruptor automàtic m… 9,97 9,9700
BGW41000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,36 0,3600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,27 0,1091

Total per u: 17,71

22 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,1717 h Oficial 1a electricista 23,26 3,9937
A013H000 0,1729 h Ajudant electricista 19,96 3,4511
BG415A9C 1,0000 u Interruptor automàtic m… 10,30 10,3000
BGW41000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,36 0,3600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,44 0,1116

Total per u: 18,22

23 EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,1675 h Oficial 1a electricista 23,26 3,8961
A013H000 0,1677 h Ajudant electricista 19,96 3,3473
BG415A9D 1,0000 u Interruptor automàtic m… 10,45 10,4500
BGW41000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,36 0,3600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,24 0,1086

Total per u: 18,16
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24 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,2934 h Oficial 1a electricista 23,26 6,8245
A013H000 0,1694 h Ajudant electricista 19,96 3,3812
BG42129H 1,0000 u Interruptor diferencial… 20,94 20,9400
BGW42000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,36 0,3600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 10,21 0,1532

Total per u: 31,66

25 EG482155 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

A012H000 0,2547 h Oficial 1a electricista 23,26 5,9243
A013H000 0,1729 h Ajudant electricista 19,96 3,4511
BG482155 1,0000 u Protector per a sobrete… 134,92 134,9200
BGW48000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,35 0,3500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 9,38 0,1407

Total per u: 144,79

26 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

A012H000 0,0166 h Oficial 1a electricista 23,26 0,3861
A013H000 0,0166 h Ajudant electricista 19,96 0,3313
BG611020 1,0000 u Caixa per a mecanismes,… 0,91 0,9100
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,72 0,0108

Total per u: 1,64

27 EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

A012H000 0,0195 h Oficial 1a electricista 23,26 0,4536
A013H000 0,0166 h Ajudant electricista 19,96 0,3313
BG613020 1,0000 u Caixa per a mecanismes,… 2,08 2,0800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,78 0,0117

Total per u: 2,88

28 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000 0,1245 h Oficial 1a electricista 23,26 2,8959
A013H000 0,1104 h Ajudant electricista 19,96 2,2036
BG621193 1,0000 u Interruptor, de tipus u… 3,15 3,1500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,10 0,0765

Total per u: 8,33

29 EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000 0,1274 h Oficial 1a electricista 23,26 2,9633
A013H000 0,1137 h Ajudant electricista 19,96 2,2695
BG621G93 1,0000 u Commutador, de tipus un… 3,40 3,4000
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,23 0,0785

Total per u: 8,71
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30 EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000 0,1264 h Oficial 1a electricista 23,26 2,9401
A013H000 0,1126 h Ajudant electricista 19,96 2,2475
BG621J93 1,0000 u Commutador de creuament… 6,52 6,5200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,19 0,0779

Total per u: 11,79

31 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

A012H000 0,1245 h Oficial 1a electricista 23,26 2,8959
A013H000 0,1104 h Ajudant electricista 19,96 2,2036
BG631153 1,0000 u Presa de corrent de tip… 3,47 3,4700
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,10 0,0765

Total per u: 8,65

32 EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

A012H000 0,1264 h Oficial 1a electricista 23,26 2,9401
A013H000 0,1126 h Ajudant electricista 19,96 2,2475
BG631EA3 1,0000 u Presa de corrent tipus … 5,96 5,9600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,19 0,0779

Total per u: 11,23

33 EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

A012H000 0,1301 h Oficial 1a electricista 23,26 3,0261
A013H000 0,1172 h Ajudant electricista 19,96 2,3393
BG641177 1,0000 u Polsador de tipus unive… 5,72 5,7200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,37 0,0806

Total per u: 11,17

34 EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

A012H000 0,0249 h Oficial 1a electricista 23,26 0,5792
A013H000 0,0133 h Ajudant electricista 19,96 0,2655
BG671113 1,0000 u Marc per a mecanisme un… 2,06 2,0600
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,84 0,0126

Total per u: 2,92

35 EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col·locat

A012H000 0,0277 h Oficial 1a electricista 23,26 0,6443
A013H000 0,0134 h Ajudant electricista 19,96 0,2675
BG671133 1,0000 u Marc per a mecanisme un… 5,15 5,1500
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 0,91 0,0137

Total per u: 6,08

36 EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu
alt, muntat superficialment

A012H000 0,1301 h Oficial 1a electricista 23,26 3,0261
A013H000 0,1587 h Ajudant electricista 19,96 3,1677
BGA12520 1,0000 u Avisador acústic adossa… 10,72 10,7200
BGWA1000 1,0000 u Part proporcional d'acc… 0,28 0,2800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,19 0,0929

Total per u: 17,29
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37 EJ2353CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó esmaltat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de
maniguets

A012J000 0,7481 h Oficial 1a lampista 23,26 17,4008
A013J000 0,1881 h Ajudant lampista 19,96 3,7545
BJ2353CG 1,0000 u Aixeta monocomandament … 89,72 89,7200
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 21,16 0,3174

Total per u: 111,19

38 EJ2Z4125 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 3/8" i entrada de 3/8"

A012J000 0,2518 h Oficial 1a lampista 23,26 5,8569
A013J000 0,0656 h Ajudant lampista 19,96 1,3094
BJ2Z4125 1,0000 u Aixeta de pas mural, pe… 12,27 12,2700
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,17 0,1076

Total per u: 19,54

39 EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"

A012J000 0,2504 h Oficial 1a lampista 23,26 5,8243
A013J000 0,0640 h Ajudant lampista 19,96 1,2774
BJ2Z4127 1,0000 u Aixeta de pas mural, pe… 14,28 14,2800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 7,10 0,1065

Total per u: 21,49

40 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

A012J000 0,1671 h Oficial 1a lampista 23,26 3,8867
A013J000 0,0428 h Ajudant lampista 19,96 0,8543
BJ331151 1,0000 u Desguàs recte per a lav… 8,18 8,1800
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 4,74 0,0711

Total per u: 12,99

41 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a
la xarxa de petita evacuació

A012J000 0,1671 h Oficial 1a lampista 23,26 3,8867
A013J000 0,0428 h Ajudant lampista 19,96 0,8543
BJ33B16F 1,0000 u Sifó de botella per a l… 14,03 14,0300
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 4,74 0,0711

Total per u: 18,84

42 EN313427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,1398 h Oficial 1a muntador 23,26 3,2517
A013M000 0,1402 h Ajudant muntador 19,99 2,8026
BN313420 1,0000 u Vàlvula de bola manual … 8,01 8,0100
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,05 0,0908

Total per u: 14,16

43 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de
PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000 0,1426 h Oficial 1a muntador 23,26 3,3169
A013M000 0,1435 h Ajudant muntador 19,99 2,8686
BN315420 1,0000 u Vàlvula de bola manual … 11,71 11,7100
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,19 0,0929

Total per u: 17,99
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44 EY011321 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1

A0122000 0,0830 h Oficial 1a paleta 22,51 1,8683
A0140000 0,0333 h Manobre 18,80 0,6260
B0111000 0,0020 m3 Aigua 1,32 0,0026
B0521100 3,0300 kg Guix de designació B1/2… 0,09 0,2727
C200G000 0,0400 h Màquina de fer regates 1,47 0,0588
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 2,49 0,0374

Total per m: 2,87

45 EY011322 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

A0122000 0,0996 h Oficial 1a paleta 22,51 2,2420
A0140000 0,0332 h Manobre 18,80 0,6242
B0111000 0,0020 m3 Aigua 1,32 0,0026
B0521100 3,0300 kg Guix de designació B1/2… 0,09 0,2727
B0521200 0,0404 kg Guix de designació C6/2… 0,09 0,0036
C200G000 0,0400 h Màquina de fer regates 1,47 0,0588
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 2,87 0,0431

Total per m: 3,25

46 EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

A0122000 0,0830 h Oficial 1a paleta 22,51 1,8683
A0140000 0,0333 h Manobre 18,80 0,6260
C200G000 0,0400 h Màquina de fer regates 1,47 0,0588
D0701821 0,0030 m3 Morter de ciment pòrtla… 72,90 0,2187
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 2,49 0,0374

Total per m: 2,81

47 EY021312 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

A0122000 0,2075 h Oficial 1a paleta 22,51 4,6708
A0140000 0,0832 h Manobre 18,80 1,5642
B0111000 0,0010 m3 Aigua 1,32 0,0013
B0521100 0,5050 kg Guix de designació B1/2… 0,09 0,0455
B0521200 0,0051 kg Guix de designació C6/2… 0,09 0,0005
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 6,24 0,0936

Total per u: 6,38

48 EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4

A0122000 0,1660 h Oficial 1a paleta 22,51 3,7367
A0140000 0,0833 h Manobre 18,80 1,5660
D0701821 0,0010 m3 Morter de ciment pòrtla… 72,90 0,0729
A%AUX001 1,5000 % Despeses auxiliars sobr… 5,30 0,0795

Total per u: 5,46

Quadre de preus auxiliars Pàgina 8
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Quadre de preus nº 2

1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

1.1 u Climatització d'un local de 192 m2 amb dos equips de clima "Panasonic Kit 100PF1Z8" o
similar de 10 kw de potència cadascun, amb bomba de calor inverter, aerotermia, i gas
ecològic R-32, de mides en unitats interiors de 29x140x70xcm (horitzontal de sostre per a
conductes) i unitats exteriors de 99x98x37cm. Aquets equips interiors estarna connectats a
una xarxa de conductes vistos, de xapa galvanitzada aïllada i sustentada del sostre,
equipats amb reixes de sortida d'aire. Inclós suports, connexions frigorífiques, ma d'obra.
Tot muntat i en funcionament.

Sense descomposició 11.620,4200
11.620,42

1.2 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Mà d'obra 30,3643
Materials 170,6300
Resta d'Obra 0,7591
Per arrodoniment -0,0034

201,75
1.3 u Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador

d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Mà d'obra 79,2367
Materials 2.097,5100
Resta d'Obra 1,9809
Per arrodoniment 0,0024

2.178,73

2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
2.1 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10

circuits, i ajudes de ram de paleta

Mà d'obra 3.092,7740
Maquinària 20,3374
Materials 1.300,4783
Resta d'Obra 46,3663
Per arrodoniment -0,6360

4.459,32

3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
3.1 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada

halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de
3000 K, dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb
reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

Mà d'obra 10,7810
Materials 49,7600
Resta d'Obra 0,1617
Per arrodoniment -0,0027

60,70
3.2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat

metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Mà d'obra 9,0004
Materials 53,4200
Resta d'Obra 0,1350
Per arrodoniment 0,0046

62,56

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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3.3 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb
reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Mà d'obra 13,3008
Materials 90,3000
Resta d'Obra 0,1995
Per arrodoniment -0,0003

103,80

4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
4.1 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes de ram de

paleta

Mà d'obra 688,8868
Maquinària 4,1748
Materials 390,3133
Resta d'Obra 10,3324
Per arrodoniment 0,3627

1.094,07
4.2 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i

preu alt, col·locat amb suports murals

Mà d'obra 40,0698
Materials 208,9578
Resta d'Obra 0,6953
Per arrodoniment -0,0029

249,72
4.3 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Mà d'obra 29,8294
Materials 156,9629
Resta d'Obra 0,7457
Per arrodoniment 0,0020

187,54
4.4 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc

i preu alt, col·locat amb fixacions murals

Mà d'obra 7,2949
Materials 125,4100
Resta d'Obra 0,1824
Per arrodoniment 0,0027

132,89
4.5 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer

inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 4,7158
Materials 50,6400
Resta d'Obra 0,0707
Per arrodoniment 0,0035

55,43
4.6 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,

col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 6,5864
Materials 111,6700
Resta d'Obra 0,0988
Per arrodoniment 0,0048

118,36
4.7 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

Mà d'obra 4,7046
Materials 7,6600
Resta d'Obra 0,0706
Per arrodoniment 0,0048

12,44

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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4.8 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 18,8139
Materials 207,2500
Resta d'Obra 0,2822
Per arrodoniment 0,0039

226,35

5 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
6.1 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no

estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a
170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Mà d'obra 5,4132
Materials 55,2100
Resta d'Obra 0,0812
Per arrodoniment -0,0044

60,70
6.2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb suport a paret

Mà d'obra 7,2677
Materials 34,0800
Resta d'Obra 0,1090
Per arrodoniment 0,0033

41,46

7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS
7.1 u Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut i les ordres del

Coordinador de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 415,1600
415,16

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de
2019

Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)

2a FASE - EDIFICI POLIFUNCIONAL (Instal.lacions) Pàgina 3



1.1 U Climatització d'un local de 192 m2 amb dos equips de clima "Panasonic Kit 100PF1Z8" o
similar de 10 kw de potència cadascun, amb bomba de calor inverter, aerotermia, i gas
ecològic R-32, de mides en unitats interiors de 29x140x70xcm (horitzontal de sostre per a
conductes) i unitats exteriors de 99x98x37cm. Aquets equips interiors estarna connectats a
una xarxa de conductes vistos, de xapa galvanitzada aïllada i sustentada del sostre, equipats
amb reixes de sortida d'aire. Inclós suports, connexions frigorífiques, ma d'obra. Tot muntat i
en funcionament.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00sistema climatització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 11.620,42 11.620,42

1.2 U Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00producció ACS lavabos i sala serveis

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 201,75 403,50

1.3 U Conjunt d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador
d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00Placa Solar ACS

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.178,73 2.178,73

Total pressupost parcial nº 1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTIL… 14.202,65

Pressupost parcial nº 1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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2.1 U Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i
ajudes de ram de paleta

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 4.459,32 4.459,32

Total pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES : 4.459,32

Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada halògena
de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d'alimentació, temperatura de color de 3000 K,
dimensions d'encastament de 130 mm de diàmetre i 115 mm de profunditat, amb reflector
platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,00banys
7,00 7,00sala de serveis i equipament i traster

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00 60,70 849,80

3.2 U Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
8,00 8,00sala d'usos multiples, en laterals

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 62,56 500,48

3.3 U Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat
metàl·lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9,00 9,00centrals, sala d'usos multiples

9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 103,80 934,20

Total pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT : 2.284,48

Pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.094,07 1.094,07

4.2 U Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00homes 
2,00 2,00dones
1,00 1,00adaptat

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 249,72 1.248,60

4.3 U Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 187,54 750,16

4.4 U Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i
preu alt, col·locat amb fixacions murals

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00homes 

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 132,89 132,89

4.5 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 55,43 166,29

4.6 U Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 118,36 355,08

4.7 U Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00homes 
1,00 1,00dones
1,00 1,00adaptat

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 12,44 49,76

4.8 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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1,00 1,00bany adaptat
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 226,35 226,35

Total pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS : 4.023,20

Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00sala de serveis i equipament i traster
2,00 2,00banys
3,00 3,00sala d'usos multiples
2,00 2,00sortides

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 60,70 485,60

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

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,00 2,00sala d'usos multiples
1,00 1,00instal.lacions

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 41,46 124,38

Total pressupost parcial nº 6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS : 609,98

Pressupost parcial nº 6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Material i eines necessaries per al compliment del Pla de Seguretat i Salut i les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00únic tot instal.lacions

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 415,16 415,16

Total pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS : 415,16

Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS
Nº Ud Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 14.202,65
2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 4.459,32
3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 2.284,48
4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 4.023,20
6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 609,98
7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS 415,16

Total .........: 25.994,79

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS.

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de 2019
Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró
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Capítol 1 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 14.202,65
Capítol 2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 4.459,32
Capítol 3 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 2.284,48
Capítol 4 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 4.023,20
Capítol 6 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 609,98
Capítol 7 SEGURETAT I SALUT INSTAL.LACIONS 415,16
Pressupost d'execució material 25.994,79
13% de despeses generals 3.379,32
6% de benefici industrial 1.559,69
Suma 30.933,80
21% IVA 6.496,10
Pressupost d'execució per contracta 37.429,90

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-SET MIL
QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS.

Vallfogona de Balaguer a 06 de Novembre de 2019
Arquitecte

J. Santiago Rocaspana i Baró

Projecte: 2a FASE - EDIFICI POLIFUNCIONAL (Instal.lacions)
Capítol Import
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Edifici Polifuncional. C. Onze de Setembre, VALLFOGONA DE BALAGUER  
 

 
PCA  PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES. 
 PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ. 
 FACULTATIVES I ECONÒMIQUES. 
 

Disposicions Generals 
 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb 
la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i 
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 

seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat de 
l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 

CONDICIONS FACULTATIVES 
Delimitació General de Funcions Tècniques 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
EL CONSTRUCTOR 
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Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la 
seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms 
o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 
consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el 
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 
fins que sigui esmenada la deficiència. 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se 
a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 
dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 
esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a 
cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
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En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en 
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes 
les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà 
de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre 
tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en 
la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els 
treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en 
l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització 
de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 
i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord 
amb el que s'estipuli. 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o 
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor 
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exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que 
degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 
sol·licita. 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no 
se li hagués proporcionat. 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: 
un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. 
Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per 
a efectuar les mediacions. 
TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb 
allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que 
és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en 
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els 
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu 
al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres 
en condicions. 
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DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 

intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 
NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, 
fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 
tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 
de la bona construcció. 

De les recepcions d'edificis i obres annexes 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.-  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament 
amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat 
de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de 
l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 
amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 
ser inferior a nou mesos. 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 
seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de 
la Contracta. 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec 
aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.-  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de 
fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de 
la fiança. 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
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CONDICIONS ECONÒMIQUES 
Principi general 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 
per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

Fiances 
Article 47.-  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
FIANÇA PROVISIONAL 

Article 48.-  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de 
contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat 
per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 
l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest 
termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de 
les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada 
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo 
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.-  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

Dels preus 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució 
de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres 
de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
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S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici 
Industrial. 
Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per 
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per 
cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.-  En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma 
d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.-  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 
100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 
escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Obres per administració 
ADMINISTRACIÓ 

Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
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Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 

aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no 
n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la 
qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.-  Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent 
(15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als 
rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

De la valoració i abonament dels treballs 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu 
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a l’amidament i 
valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
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Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 

regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats 
en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, 
etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma 
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació 
de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 
MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada 
o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més 
alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense 
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no 
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 
dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els 
que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article 71.-  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per 
no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
PAGAMENTS 

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, 
seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs 
Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època 
de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
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3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

De les indemnitzacions MÚTUES 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES 
OBRES 

Article 74.-  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en 
concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

Varis 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les 
obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta 
els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte 
a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 
fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import 
dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a 
allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys 
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i 
neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
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Article 80.-  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 

edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne 
entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, 
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que 
hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 

 
Lleida, 21/11/2019. 
L'arquitecte, 
 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart 
per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe 
del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
Lleida, 16 de juny de 20007 
La propietat, El contractista, 
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PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

  
Sobre els components 
 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.  
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

 
Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 

  
Sobre l’execució.  
 
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 
pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
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2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
  

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de 
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del 
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
  
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 
Les condicions tècniques de cada unitat d’obra, organitzada en: 
Sistemes 
   Subsistemes 
      Grups 
         Capitols 
            Subcapitols 
en funció de la complexitat del sistema, es pot cosultar en la pagina: 
  

www.arquitectes.cat/ca/content//plec-de-condicons-tècniques-generals 
 

També es poden consultar les unitats d’obra als llibres de l’ITEC “Preus de 
Referència d’Edificació” 
 
Cada plec consta de : 

 
NOM DE LA UNITAT D’OBRA 
Descripció, definició de l’àmbit de les condicions exigides. 
 
COMPONENTS 
Enumeració dels productes, equips i sistemes que s’incorporen a la unitat d’obra. 
Característiques tècniques 
Les mínimes que hauran de reunir quan s’incorporin a l’obra. 
Control i acceptació 
Condicions de subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació. 
Controls de documentació dels subministres, controls de recepció, i si cal, controls de recepció amb assaigs. 
Criteris d’acceptació i rebuig. 
 
EXECUCIÓ 
Condicions tècniques per a l’execució de cada unitat d’obra. 
Condicions prèvies 
Que hauran de complir-se abans de la seva realització. 
Fases d’execució 
Enumeració del procés d’execució. 
Control i acceptació 
Control de l’execució, assaigs i proves. 
Criteris d’acceptació i rebuig, tolerància admissibles. 
 
AMIDAMENTS I ABONAMENT 
Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra 
 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
Normes vigents aplicables relacionades amb els materials, productes i sistemes constructius, així com amb els requisits bàsics 
de seguretat, funcionalitat i habilitat, de la unitat d’obra corresponent. 
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VERIFICACIÓ 
Proves de servei, si cal, per a la comprovació de les prestacions finals del procés edificatori. 
 
 SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 ENDERROC DE COBERTES 
2 ARRENCADA DE REVESTIMENTS 
3 ENDERROC D’ ELEMENTS ESTRUCTURALS 
4 ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 

SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 

 
SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 

1.1 Tipus d’ elements 
1.1.1 Sabates contínues 
1.1.2 Sabates aïllades 
1.1.3 Lloses 
1.1.4 Murs de contenció 
1.1.5 Murs pantalles 

2 FONAMENTACIÓ PROFUNDA 
2.1 Tipus d’ elements 

2.1.1 Pilotatge in situ 
2.1.2 Pilotatges prefabricats 
2.1.3 Micropilotatge  
2.1.4 Cep 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.1 Tipus d’ elements 
1.1.1 Forjats 
1.1.2 Escales i rampes 
1.1.3 Elements Prefabricats 
1.1.4 Juntes de dilatació 
1.1.5 Pilars 
1.1.6 Bigues 

1.2 Formigó armat 
1.3 Encofrats 

2 ESTRUCTURES D’ ACER 
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

3.1 Ceràmica  
3.2 Blocs de morter de ciment 
3.3 Blocs de morter d’ argila alleugerida 
3.4 Mamposteria 

4 ESTRUCTURES DE FUSTA 
5 ESTRUCTURES MIXTES 

 
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA COBERTES 
1 COBERTES PLANES 
2 COBERTES INCLINADES 
3 OBERTURES/LLUERNARIS 

3.1 Claraboies transitables 
SUBSISTEMA FAÇANES 

1 TANCAMENTS 
1.1 Façanes industrialitzades 

1.1.1 Murs cortina 
1.1.2 Panells lleugers 
1.1.3 Panells pesats 

1.2 Façanes de fàbrica 
2 OBERTURES 

2.1 Fusteries exteriors 
2.1.1 Fusteries de fusta 
2.1.2 Fusteries 
metal·liques 
2.1.3 Fusteries de PVC 
2.1.4 Fusteries de vidre 
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2.2 Envidrament 
2.2.1 Vidres plans 
2.2.2 Vidres sintètics 

2.3 Proteccions solars 
2.3.1 Persianes 
2.3.2 Tendals 
2.3.3 Gelosies 

SUBSISTEMA SOLERES 
SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 
2 REIXES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

1.1 Pintures ignífugues intumescents 
1.2 Morters 
1.3 Plaques 

2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos 

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3.1 Imprimadors 
3.2 Làmines 

 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 
1 ENVANS 

1.1 Envans de ceràmica 
1.2 Envans de blocs de formigó 
1.3 Envans de blocs d'argila alleugerida 
1.4 Envans de vidre 
1.5 Envans prefabricats 

1.5.1 Plaques de guix i 
escaiola 
1.5.2 Plaques de cartró-
guix 

2 MAMPARES 
2.1 Acer 
2.2 Aliatges lleugers 
2.3 Fusta 

3 FUSTERIES INTERIORS 
3.1 Portes de fusta 
3.2 Portes metàl.liques 
3.3 Portes tallafocs 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  
1 CONTINUS 
2 FLEXIBLES 
3 PER PECES 

1 Petris 
2 Ceràmics 
3 Fustes 

4 TÈCNICS 
SUBSISTEMA CEL RAS  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 ALICATATS 
2 ARREBOSSATS 
3 ENGUIXATS 
4 APLACATS 
5 PINTATS 
6 ESTUCATS-ESGRAFIATS 

 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  
1 CALEFACCIÓ 

1.1 Generació 
1.2 Emissors 

2 CLIMATITZACIÓ 
2.1 Generació 
2.2 Transport 
2.3 Emissors 

3 VENTILACIÓ 
4 IL.LUMINACIÓ 
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4.1 Interior 
4.2 Emergència 

SUBSISTEMA SUMINISTRES  
1 AIGUA 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació interior 
1.3 Rec 

2 GAS NATURAL 
2.1 Connexió a xarxa 
2.2 Instal·lació interior 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  
1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Recollida d'aigües grises, negres i 
pluvials 
1.3 Depuració 

2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
3 SÒLIDS 

SUBSISTEMA SEGURETAT  
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  
1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Instal·lació comunitaria i interior 
1.3 Posta a terra 

2 TELECOMUNICACIONS 
2.1 Antenes 
2.2 Telecomunicació per cable 
2.3 Telefonia 

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 
3.1 Megafonia 
3.2 Interfonia i video 

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA  
1 SOLAR TÈRMICA 
2 SOLAR FOTOVOLTAICA 
3 EÓLICA 
4 GEOTÈRMICA 

 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

1 APARELLS SANITARIS 
 
  
  
Balaguer, 16 de novembre del 2019  
  
 Arquitecte col·legiat: 
 
J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ     
ARQUITECTE        
Col·legiat núm. 17397-5 Lleida   
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VI.-  PLÀNOLS                                                                            . 

 
01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

02.- PLANTA DISTRIBUCIÓ 

03.- SECCIÓ A-A’ I SECCIÓ B-B’ 

04.- FAÇANA NORD I FAÇANA SUD 

05.- FAÇANA EST I COBERTA 

06.- COTES I TAMCAMENTS 

07.- INSTAL·LACIONS 

08.- FONAMENTS 

09.- MURS SOSTRE SANITARI 

10.- ESTRUCTURA SOSTRE SANITARI 

11.- ESTRUCTURA PORTICS DE FUSTA 

12.- ESTRUCTURA COBERTA DE FUSTA 

13.- ESTRUCTURA SOSTRE DE COBERTA 

14.- DETALL ENVOLVENT  
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PROJECTE D’ENDERROC O 
DESCONSTRUCCIÓ  

DE DOS MAGATZEM  AÏLLATS 
 

 
 

 
 

Promotor 
AJUNTAMNT DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

 
Situació 

C. Onze de Setembre 
VALLFOGONA DE BALAGUER 

(La Noguera) 
 
 
 

 

 
 
J. Santiago Rocaspana i Baró, arquitecte, col· legiat núm. 17397-5   .  

Passeig de l’Estació núm. 43, 1er. 1a.   25600 Balaguer         C/ Canonge Brugulat núm. 21 Altell B. 25003 Lleida 
te l .  973445998   /    fax  973445998                          te l .  973289945   /   fax .  973289945  

e -mai l :   j s rb17397@coac.net  
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MEMÒRIA ENDERROC O DESCONSTRUCCIÓ 
1.- DADES GENERALS DE L’OBRA 

OBJECTE DEL PROJECTE 
L’encàrrec consisteix en la redacció del projecte de desconstrucció total de dos magatzems 
aïllats,  que hi ha a la finca del C. Onze de Setembre, de Vallfogona de Balaguer,  i que 
dóna per la part posterior i laterals als patis de l’escola municipal Salvador Espriu.  
Inclou també la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a l’execució del mateix. 

PROMOTOR 
El promotor d’aquesta obra és l’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER,  
CIF: P-2530100-C,  domiciliat al C. Major núm. 10, de Vallfogona de Balaguer. 

AUTOR DEL PROJECTE 
L’autor del present projecte és J. SANTIAGO ROCASPANA I BARÓ, Arquitecte col·legiat 
núm. 17397-5, al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Lleida, amb domicili al 
Passeig de l’Estació, núm. 43 de Balaguer (25600 – Lleida) 

SITUACIÓ 
Les construccions objecte d’enderroc es troben al C. Onze de Setembre, de Vallfogona de 
Balaguer. Consta de dos magatzems adossat de planta baixa i que formen un conjunt 
d’edificació aïllada de la resta de construccions de la zona. . 
  
2.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

ANTECEDENTS, ESTAT ACTUAL I CONDICIONAMENTS. 
Antecedents: 
Cal indicar que és tracta d’unes construccions adossades ntre elles i formant un conjunt ïÏllat 
de la resta d’edificacions veïnes. (veure fitxes cadastrals ). 
Segons dades Cadastrals:  Ref. 9349303CG1294N0001LY 
     Ref. 9349302CG1294N0001PY 
Superfície construïda: 117,00m2  +  44,00m2  = total  161,00m2 
Any de construcció  1930 
Cal tenint en compte, que les fitxes cadastrals actuals, no s’adequa a la realitat en quant a la 
superfície construïda de cada magatzem. 

Estat actual:   
Les dades actuals, segons amidament realitzat sobre el terreny i tenint en compte les 
alineacions definitives del plnejament, son les següents: Es tracta d’unes edificacions d’una 
sola planta, de forma rectangular. El magatzem mes gran te una façana de 9,55m i una 
superficie construïda de 103,40m2, i amb una alçada mitja de 6,90m te un volum de 
713,45m3. El magatzem mes petit te una façana de 6,05m i una superficie construïda de 
49,40m2, i amb una alçada mitja de 4,55m te un volum de 224,75m3.  

Condicionaments: 
Les construccions actuals son uns magatzems, construits segons dades cadastrals de l’any 
1930 i que actualment esta utilitzas minimament com a magatzems municipals.  
Cal dir que aquest enderroc es realitza degut a la necessitat del promotor, en aquest cas es 
l’Ajutament, i que necessita un local polifuncional, ocupant practicament la mateixa 
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superfície i volum, però a mes de tenir accés pel carrer Onze de Setembre, tigui un doble 
accés pel pati de l’escola, i poder donar resposta a les diferents necessitats de progra, 
previstes en el projecte adjunt, amb les condicions de segureata i ús adequades a 
normativa.  
Els materials que es podran reutilitzar de cara a les futures construccions, si fos el cas, o 
per un possible reciclatge, seran les teules de ceràmica de les cobertes actuals en el 
moment del desmunt. Tan mateix elsmaterials ceramics o d formigó, es podran reciclar un 
cop triturats coma a material de reple, en la formació de la base de la rampa, o drenatge 
perimetral. Els elemenst prefabricats de formigo o metàl.lics també es recuperaran per a 
possibles reutiulització en altres construccions.  
L’edifici disposa de les instal.lacions de clavegueram, aigua i electricitat, que caldrà acabar 
de desmuntar. Caldrà posar-se en contacte amb l’empresa subministradora del servei a 
eliminar o anul.lar de moment abans de fer l’enderroc.  
Es pretén mitjançant el present projecte, definir textualment i gràficament els elements de 
desconstrucció i la seva valoració necessaris per executar l’obra així com les condicions de 
seguretat segons l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut annex. 
 

DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I SISTEMA CONSTRUCTIU:  
Es tracta d’una edificació que consta bàsicament d’un sol cos o volum, fromat per dos 
magatzems annexos de planta baixa i separats de la resta de les construcción veïnes.  
L’estructura dels edificis es amb parets de fabrica de maó ceràmic o bloc de formigo, cobreta 
de bigues prefabricades de formigó, encadellat ceràmic i teula ceràmica, o bigues 
metàl.liques i planxa metàl.lica, segons zona.  
El proces de desconstrucció serà manual en les cobertes inclós els seus eleemsnty 
estructurals, per tal de poder reutilitzar els materials susceptibles d’aquesta condició. L 
aresta d construcció in un cop eleminades les instal.lacions portes i altres elemesnt no fixos, 
es podra enderrocar per colapse amb maquinaria adient, ja que es una construcció aïllada. 
En els plànols de l’estat actual d’estructura queda grafiat el sistema constructiu usat en 
aquesta construcció. 
L’alçada dels edificis on comença la coberta inclinada és de 6,20m i 4,20m i a punta de 
carener 7,60m  i 4,90m respectivament.  
 

QUADRE DE SUPERFÍCIES: 
                              Sup. Edificis  Volum a desmuntar 
Magatzem gran.................. 103,40m2…............ 713,45m3 
Magatzem petit .................   49,40m2…...........  224,75m3 
 
Total..................................   152,80m2…............ 938,20m3 
 
L’edificació a desmuntar té un volum total de…... 938,20m3 

 
J .  SANTIAGO ROCASPANA I  BARÓ     
ARQUITECTE        
Co l · leg ia t  núm.  17397-5  L le ida       
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3.- DESCRIPCIÓ DE L’ENDERROC O DESCONSTRUCCIÓ 

ACTUACIONS PRÈVIES A L’ENDERROC.  
Prèvia notificació de baixa a les companyies subministradores, es desmuntaran totes les 
instal·lacions existents fins l’escomesa. No obstant s’acordaran les instal·lacions necessàries 
i provisionals per a l’execució de l’enderroc. 
Es neutralitzaran les instal·lacions que encara quedin en servei i les escomeses de les 
diferents companyies, així com es donarà avís als diferents serveis municipals per que es 
facin càrrec del desmuntatge dels diferents serveis que passin per la façana.  

En concret  en el  cas que ens ocupa s ’haurà de not i f icar :   

1.  A l ’empresa Telefònica,  per a que faci  la ret i rada de la xarxa que 
hi  ha penjada en les di ferents façanes del  conjunt .   

2.  A la Cia.  Endesa per a que faci  la ret i rada de la xarxa que hi  ha 
penjada en la façana del  conjunt .  

3.  A la Cia.  del  subministrament d ’enl lumenat públ ic  o a l ’Ajuntament 
s i  és el  cas,  per a que faci  la ret i rada de la xarxa i  punts de l lum 
que hi  ha penjats en les façanes del  conjunt .  

4.  A la Cia.  de subministrament de l ’a igua potable que faci  e l  ta l l  
d ’aquest  subministrament (Aquàl ia) .  

En aquest cas es farà una sol·licitud de retirada de les façanes de dites instal·lacions amb el 
temps prudencial per a poder actuar  sense preses i amb eficàcia, s’aportarà la 
documentació gràfica necessària que sigui pertinent i/o que consti en aquest expedient. En 
el cas que fetes les actuacions per escrit i les Cies no reaccionin en el temps prudencial i 
s’hagin de fer els treballs d’enderroc es procedirà a notificar a les companyies per escrit i 
senyalitzant el dia d’inici de treballs d’enderroc, comunicant que en el moment que dites 
instal·lacions pressuposin un perill per als treballadors es donarà compte a Magistratura del 
Treball per a que actuï. 
Tot el cablejat de serveis que passen per la façana és separaran d’aquesta i es deixaran 
provisionalment en un suport de fusta o metàl·lic fins la construcció del futur immoble.  
Es tracta d’unes edificacions aïllades de la resta d’edificacions veïnes, per tant no cal fer 
controls previs de les mateixes.  
Es procedirà a enderrocar o desmuntar element per element, així com assegurar els edificis 
veïns si fos necessari a més de la protecció necessària de la via pública.  
Es marcarà clarament el pla divisori amb la tanca del pati. 
Es molt important la bona senyalització i protecció de la via pública i s’haurà d’avisar amb un 
dia d’antelació a la realització de l’enderroc amb uns cartells per que no es pugui aparcar en 
tota la zona que afecta a l’enderroc. També s’haurà d'avisar al veí o veïns afectats i sol·licitar 
a l’Ajuntament el tall del carrer si s’escau durant les hores i/o dies que duri l’enderroc dels 
elements més susceptibles de poder caure a la via pública. Durant l’enderroc de les parts de 
construcció que es facin manualment i que siguin en façana, aquestes aniran protegides 
d’una bastida tubular amb tendals, de les quals es treballarà en l’enderroc, no es col·locaran 
mai els treballadors sobre de parets mitgeres o façanes, en tot cas han d’anar lligats amb 
cinturons i sempre en casos especials.  
En general el procés d’actuació cronològic abans de la desconstrucció de l’edifici serà el 
següent: 

•  Estudi complet de l’edificació, on es farà l’anàlisi estructural del mateix i el seu estat 
en funció del tipus de demolició a realitzar. 

• Senyalitzar acuradament els elements a enderrocar i els que no s’han d’enderrocar 
de l’edificació o conjunt d’edificacions. Es important en tant serveix per no 
desconstruir zones que no són objecte del treball. 

• Estudi de les mitgeres, per tal de preveure els contratemps que puguin produir els 
incidents a resultes d’enderroc d’edificis en contacte amb les mitgeres, caldria fer un 
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anàlisis i xequeig de les mitgeres existents avaluant el seu estat actual adjuntant-hi 
documentació gràfica i escrita a més si cal d’actes notarials. 

• Accessos i retirada de runes. És important tenir preparats els accessos al lloc de 
l’enderroc per tal que es pugui treballar amb la maquinària adequada i saber quin ha 
de ser el recorregut més còmode per a dur les runes a l’abocador, per a això caldrà 
tenir l’assessorament de la policia municipal i /o dels serveis tècnics de 
l’administració escaient. Les runes es carregaran amb camions a través del transport 
amb dúmpers carregats a mà per dintre l’obra. 

• Talls de trànsit rodat i/o peatonal, en funció de l’indret on hi ha l’enderroc, caldran els 
permisos municipals i el control per a poder fer aquestes accions en els moments que 
siguin necessaris, a més de fer els eixamplaments de voreres per medi de tanques si 
és necessari. 

• Anul·lació del subministre de les instal·lacions, tal com hem dit anteriorment caldrà 
que els treballs s’efectuïn quan el subministrament estigui tallat i/o desviat, també cal 
tenir cura que les connexions de clavegueram s’han de segellar per tal d’impedir 
l’accés de rosegadors a la superfície /o gasos de metà que hi pugui haver a la 
claveguera. 

• Desmuntatge dels elements reutilitzables, aquesta mesura és important i en funció de 
les necessitats del promotor i constructor, a més per al futur reciclatge de materials ja 
que és important (teules, fusta etc etc,). 

• Mitjans de protecció col·lectiva. Abans de començar la demolició cal comprovar que 
les tanques es col·loquin adequadament per senyalitzar el lloc de treball, que en el 
cas de col·locació de marquesines aquestes estiguin ben senyalitzades i col·locades, 
la col·locació de les bastides siguin segures i protegides amb tendals per evitar el 
màxim la caiguda d’objectes petits a la via pública. 

PROCÉS D’ENDERROC.  
L’actuació física primera serà la de desmuntatge de tots els elements d’equipament i 
instal.lacions que hi hagi, tots els tancaments practicables exteriors. Desmuntatge dels 
materials a recuperar com teules de coberta bigues i altres. Un cop fet això, es precedirà a 
separar de la tanca lateral, el cons del magatzem petit i desmuntatge manual de la 
cantonada que toca a la tanca i la cantonada del magatzem gran en la zona del accés de 
rampa, per tal de rebaixar l’alçada d l’edifici, per evitar que en l’enderrocament posterior a 
maquian pugui ser perillos pewr ls tanques o edificis veins. Posteriorment es procedirà a 
l’enderroc per mitjans mecànics, tenint en compte que la runa caigui a l’interior i no a 
l’exterior de la propietat. 
En principi en aquesta actuació no es preveu el buidat de fonaments de les mateixes 
construccions existents, que es farà en el moment de fer l’excavacio de terres per a ls nous 
fonaments de la nova edificaci.    
Posteriorment, i un cop reutilitzada la runa de ceramica i formigó, per al reple de la zona de 
la rampa,  es farà la retirada de la runa sobrant a l'abocador, que el contractista haurà de fer 
pel seu compte i amb les corresponents autoritzacions per poder abocar aquest tipus de 
runa, segons la Llei vigent de residus. 
Un cop acabat l’enderroc es deixarà del tot tancar el pati i protegit d’accés de persones 
alienes a la propietat , amb les tanques ja indicades en el proces anterior. 
En general el procés de desconstrucció  està definit també en els plànols, amb les parts 
d’actuació que seran manuals i les mecàniques per colapse, i en general  es seguirà el 
següent guió: 
1. Desmuntatge i desconexió de les instal.lacions existents.  
2. Asegurament de l’edificcaió veina i protecció dels vials. 
3. Desmuntatge de coberta. 
4. Desmuntatge de dels murs o parets de tancament fins l’alçada prevista en cada mur. 
5. Enderroc mecanic per colapse de la resta de parets.  
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6. Neteja i buidat del solar. 
7. Reconstrucció de les tanques suprimides.  
En cada fase anterior es tindrà cura de fer el buidat de runa per a cada tipus de materials i 
dur-lo a l’abocador controlat segons normes municipals si és el cas i en compliment del 
Decret 89/2010 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Per tal d’evitar les molèsties als veïns produïdes per la pols del desmuntatge, es podrà 
mullar o regar les parts d’obra a desmuntar e cada fase.  
A l’interrompre la jornada de treball no es deixaran murs cecs sense arriostrar a una altura 
superior a 7 vegades el seu espessor. 
Tenint en compte això anterior, posteriorment es defineix un Plec de Condicions Tècniques 
generals i particulars, de demolicions desconstrucció amb els criteris generals que s’han de 
tenir en compte. 

OBRES PER TAL D’ASSEGURAR LA ESTABILITAT:  
Tret de les mesures necessaries que cal adoptar per asegurar l’edificació veina de la mitgera 
Est (ja indicades anteriorment) i el vallat del pati del col.legi, no es preveu cap tipus d’obra 
necessaria en el propi edifici. S’enderrocaran tots els elements grafiats en la documentació 
adjunta. No es preveu cap element especial fora dels descrits en el propi procés de 
desconstrucció. Malgrat això, segons s’efectuï l’enderroc la direcció tècnica dictaminarà 
sobre els elements no previstos en projecte i que representin un perill per a la estabilitat del 
conjunt. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
Els residus es poden classificar segons la toxicitat i el perill en: inerts, no especials i 
especials. Cadascuna de les legislacions estableix la frontera entre un tipus de residu i 
l’altre. 
Aquesta classificació s’efectua d’acord amb les característiques específiques de cada residu 
(comportament en relació amb els agents ambientals, evolució potencial en el temps, etc.) i 
a partir del seu impacte en el medi ambient i en la salut de les persones (article 29 de la Llei 
6/93 Reguladora de Residus). 
Residus inerts: Es considera residu inert aquell que, una vegada es disposa en un abocador, 
no experimenta cap transformació física, química o biològica significativa, i a més compleix 
els criteris de lixiviació determinats a nivell normatiu. 
S’inclou dintre d’aquest grup de residus els enderrocs, la runa i altres deixalles de la 
construcció. Aquests constitueixen residus que contenen fraccions valorables que s’han de 
recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en el sòl. 
Aquesta matèria residual s’elimina avui quasi totalment mitjançant el sistema d’abocament al 
sòl, sovint incontroladament i sense aprofitar els subproductes que tenen un determinat 
valor. 
 
 
J .  SANTIAGO ROCASPANA I  BARÓ     
ARQUITECTE        
Co l · leg ia t  núm.  17397-5  L le ida       
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4.- PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ DE LA DESCONSTRUCCIÓ   
 

Cal dir que aquest projecte d’enderroc es part del projecte global de construcció d’un 
edifici Polifuncional i per tant els amidaments i pressupost ja estan inclosos en 
l’apartat corresponent dl projecte global.  

En aquest apartat es farà el desglossat de la partida o capítol 1 de la primera fase del 
projecte total, que correspon a l’enderroc. 

 
Capítol   1 Enderrocs        10.902,44  
Pressupost d’execució Material     10.902,44  
13% de despeses generals       1.417,32 
6%   de benefici industrial          654,14  
 
Suma         12.973,90 
21% IVA            2.724,52 
Pressupost d’execució per Contracta    15.698,42 

 

Puja el Pressupost d’Execució per contracta de la part corresponent 
a l ’ENDERROC, inclòs en la primera fase del pressupost global 
d’aquest projecte, ascendeix a la quantitat:   
“QUINZE MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS”.  (//15.698,42 €//) 

 

 

AQUEST PRSSUPOST FORMA PART DEL PRESSUPOST GLOBAL DE LA FASE 1 DEL 
PROJECTE GLOBAL. 

  

 

 
J .  SANTIAGO ROCASPANA I  BARÓ     
ARQUITECTE        
Co l · leg ia t  núm.  17397-5  L le ida       
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PLEC DE CONDICIONS 
 
1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.-DISPOSICIONS GENERALS 
Totes les unitats d’obra que s’executin, ho seran de manera que compleixin el que s’indica al 

«Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960» , així com el que 
s'indica a tota la Normativa d’obligat compliment que s’especifica a la Memòria Descriptiva del 
projecte. 

Tot allò que, referent a les unitat d’obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, s’entén que es realitzarà d’acord amb les instruccions citades i les condicions 
generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap més, 
s’entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques 
particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals. 

Amb l’expressió «el que s’indiqui», es vol dir allò que s’indiqui a qualsevol dels documents del 
projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 

El Contractista té l’obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o contradicció que figuri 
al projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol 
despesa addicional que comporti l'incompliment d’aquesta clàusula, serà imputable únicament al 
Contractista. 

Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s’expressen en aquest plec de condicions, 
sol·liciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de tenir 
preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l’obra que correspongui a un ritme de treball 
normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d’una de les parts, 
s’establirà una programació de les inspeccions obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra. 

Totes els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser sol·licitats a la Direcció, 
amb antelació suficient, segons la importància del tema. 

2.-OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA 
El Contractista designarà el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les clàusules 

5 i 6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a «l’oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 

i 9 de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El Contractista està obligat a dedicar 
a les obres el personal tècnic a que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 

Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui 
necessari par a la bona construcció de les obres encara que no estigui explícitament expressat en el 
Plec de Condicions o en els plànols, sempre que sense apartar-se del seu esperit i recta 
interpretació, sigui ordenat per la Direcció. 

Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direcció facilitant la seva inspecció i en el seu cas la 
presa de mostres o anàlisi. 

El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap 
reclamació al respecte. 

L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixien a l'obra a càrrec seu o 
retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el termini que fixi la 
Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon termini i de complir-se serà motiu 
de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es repararan, fins 
i tot quan ja haguessin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades. 

El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es, prèviament, 
autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest treball es començarà 
pels preus del contracte. 
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3.-REPLANTEIG DE LES OBRES 
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte 

execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, seran 
a càrrec del Contractista. 

4.-OBRES PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 
amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions que 
doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en 
el Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució normal de les obres, 
a judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a conveniència del 
Contractista, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc.., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de materials al obra, o per a 
accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantellament de totes les instal·lacions 
provisionals, quan finalitzi l'obra. 

En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 
ascensors i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductes de corrent, d'un interruptor diferencial 
segons que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses necessàries. 

5.-DESVIAMENT DE SERVEIS 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què es 

disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades per l'obra, considerar la millor manera d'executar 
els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de 
modificar. 

Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o 
Organisme corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. Aquestes operacions es 
pagaran mitjançant factura. 

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari. 

6.-ABOCADORS  
La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a 

càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni l'omissió, 

de l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari o 
al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
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Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc i la 
Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindrà dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per 
haver d'emprar material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel·les amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d'aquesta estesa 
i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

7.-CONSERVACIO 
S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilància, neteja, acabats, manteniment, 

reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades sota 
el mateix contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que disposa la clàusula 22 del «Plec 
de Clàusules Administratives Generals». 

El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny fins a 
la recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del 
Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilància a 
compte del Contractista. 

8.-MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
Pel que es refereix a matèria d’ordre,  seguretat i salut de l’obra, s’atendrà al que estableix l’estudi 

de seguretat o l’estudi bàsic de seguretat i salut annex al present projecte, així com a la  memòria 
constructiva. 

9.-ENDERROCS 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o enterrats que 

obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderroc o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 
 Les operacions d'enderroc s’efectuaren amb les precaucions necessàries per obtenir les 

condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a 
les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de 
transport, tot això amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'obra. 

Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada 
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i transport 
a l'abocador, o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions 
necessàries per deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar 
l'execució de les obres. 

La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 
increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència d'elements enterrats de 
qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta econòmica, les haurà valorat, encara que 
no consti específicament en cap document de projecte. Queden excloses aquest criteri les línies 
elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direcció 
consideri d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 
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Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 
l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat que la primitiva. 
Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error imputable, segons la 
Direcció , al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són imputables a errors del 
Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 

10.-INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS 
La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El Contractista està 

obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de 
l'execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del 
projecte, i sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 

11.-MOSTRES I ASSAIGS 
El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a 

utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres necessàries, 
estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials 
utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia autorització 
per escrit de la Direcció. 

De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment provetes de formigó per 
analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les indicacions de la Direcció. El cost dels 
assaig de formigons i acers serà a càrrec de l'empresa. 

La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de 
resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional. 

12.-RESPONSABILITATS 
Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i 

ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de pèrdua, 
avaria o perjudicis. 

El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes atmosfèrics, 
inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests risc. En aquest paràgraf estan 
inclosos els materials i béns subministrats pel propietari. 

El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
A) Per danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu 

personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin. 
B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis 

socials i molt especialment del Reglament se Seguretat i Higiene en el Treball, quan al personal 
utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta obra. 

C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la correcte 
operació dels mètodes de treball. 

D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o d'altres 
organismes, per incompliment de les disposicions emmenades d'aquests. 

13.-CRITERIS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 
Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els mateixos criteris 

aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a circumstàncies 
previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 

Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de 
la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
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La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura 
en els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva, sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra, per això, les 
operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

14.- SUBCONTRACTISTA 
El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la 

subcontractació de qualsevol part de l'obra. 
Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no semblin 

idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el Contractista.  
L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El 

Contractista serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades. 
Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i submissió al 

present Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el compliment 
d'aquesta clàusula. 

Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista gramatitzarà la seva instal·lació durant dotze 
mesos comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les reposicions, 
substitucions, etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats 
legals. 

15.-PERMISOS 
L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la instal·lació, així 

com els projectes i documents que tenen que presentar-se per a l'obtenció dels mateixos a 
organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs, en el moment del lliurament de 
l'obra, totes les instal·lacions estaran perfectament legalitzades. 

16.-PROVES 
Es duran a terme les proves indicades en Especificacions Tècniques. 
L’instal·lador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instal·lació està en condicions d'efectuar 

les proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi lliurat els plànols 
definitius. 

La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència de 
persones responsables de l’instal·lador.  

En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un altre dia per efectuar 
novament les proves, quant l’instal·lador consideri que pugui tenir resoltes les anomalies observades i 
corregits els plànols no concordats. 

Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de la 
Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les revisions 
següents, es descomptaran del fons de garantia del Contractista. 

 
2.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execució i 
amidament de les partides d'obra del projecte. 

Tot el que no quedi definit aquí, es suplirà amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i 
qualsevol altre document del projecte. 

Per a cada capítol es dona: 
Definició: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memòria d'execució. 
Condicions: Que determinen el preu, prèvies a l'execució, d'execució i acabat. 
Amidament i abonament: Unitat i criteris d'amidament sobre els que s'han donat  
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1.- ENDERROCS 

1.1.Definició 
La que figura a la Memòria d'Execució. 

1.2.Condicions 
a)prèvies a l'execució: 
- Accés realitzat. 
 - Zona de treball neta i lliure d’obstacles. 
 -Definició i replanteig dels elements a executar segons les especificacions del projecte i ordres de 

la Direcció Facultativa. 
 -Extracció dels elements sobreposats, deixant l'element a punt d'enderrocar. 
b)d'execució i acabat: 
- Transport dels equips auxiliars a l'obra. 
 - Presa de les mesures de seguretat i protecció necessàries. 
 - Enderroc de l'element pel sistema descrit a la Memòria. 
 - Regada de la zona a enderroca i de les runes. 
 - Transport interior i càrrega de runes sobre camió.  
 - Transport per camió i descàrrega de runes a l'abocador situat a qualsevol distància. 
 - Neteja, recollida i retirada d'equips auxiliars d'obra al magatzem, deixant la zona neta i lliure 

d'obstacles. 

1.3.Amidament i abonament 
L'amidament es realitzarà segons la quantitat real d'unitats descrites a l'estat d'amidament i 

comprèn totes les operacions descrites en aquests plec i en el general. 
Quant a l'abonament, s'ha de distingir entre l'enderroc de tota una edificació o bé d'una part. 
Quan l'enderroc es refereixi a tota una edificació, l'abonament es realitzarà en una sola vegada, 

quan estigui totalment acabat. 
Quan l'enderroc sigui de part d'un edifici (arrencada de bastiment, enderroc d'envans, etc.) 

l'abonament es farà per partides d'obra completes, independentment l'una de l'altra (Tots els envans, 
tots el sanitaris, totes les voreres, etc.) 

1.4.Caracteristiques 

1.4.1. Generalitats. 

En tots els casos haurà de ser objecte d'estudi el terreny i l'estat dels diferents elements 
estructurals de l'edifici, així com les solucions adoptades de bastides, consolidacions i proteccions. 
Haurà de plantejar-se la neutralització de l'escomesa de les instal·lacions, la protecció o desviació de 
canalitzacions i buidat de dipòsits d'acord amb les Companyies. 

1.4.2. Tipus de demolició. 

Quan l'enderroc es faci element a element, el seu ordre es plantejarà eliminant prèviament de 
l'edifici els elements que puguin pertorbar el desembaràs. Els elements resistents s'enderrocaran, en 
general, en l'ordre invers al que va seguir-se en la seva construcció, doncs baixant planta a planta, 
alleugerant les plantes simètricament, alleugerant la càrrega que gravita en els elements abans de 
demolir-los, contrarestant i anul·lant les components horitzontals d'arcs i voltes, apuntalant si fos 
necessari, els voladissos, demolint les estructures hiperestàtiques en l'ordre que impliqui menys 
fletxes, girs i desplaçaments i mantenint o introduint els travaments necessaris.  

Quan l'enderroc es faci per colapse, haurà de ser per impacte de bola de gran massa (si es 
disposa de maquinària adient i d'espai al voltant que permeti el moviment del mecanisme) o bé 
mitjançant explosius, en aquest cas segons projecte especial de voladura autoritzat per la Direcció 
General de Mines i amb personal i empresa autoritzats. 
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En la barreja d'ambdós tipus de demolició, element a element i colapse, cal tenir present en tot 
moment a quines zones corresponen l’un i l’altre sistema, demolint sempre que sigui possible, en 
primer lloc la zona on el sistema sigui element a element i, després, la zona on el sistema sigui per 
colapse. En qualsevol cas, en demolir element a element una zona, el que resti dempeus ho deu fer 
en equilibri estable.  

DEMOLICIÓ PER EMPENTA 
L’alçaria a enderrocar no serà més gran de dos terços de l’alçaria assolible per la màquina. 

Aquesta avançarà sempre sobre sòl consistent i els fronts d’atac no l’empresonaran de forma que 
pugui girar sempre tres-cents seixanta graus. 

No s’empenyerà contra elements no enderrocats prèviament, d’acer ni de formigó armat. S’haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part en contacte amb elements laterals, deixant aïllat 
l’objectiu de la màquina. 

S’empenyerà en el quart superior de l’alçaria dels elements verticals i sempre per damunt del seu 
centre de gravetat. 

Quan existeixin plans inclinats, com cobertes, que puguin esllavissar-se damunt la màquina, 
hauran d’ésser enderrocats prèviament. 

1.4.3. Elements a enderrocar. 

- EQUIPS: Els equips industrials es desmuntaran seguint l'ordre invers a l'utilitzat en instal·lar-los, 
sense afectar l’estabilitat dels elements resistents als que estiguin units. 
- COBERTES: Els sortints de coberta es demoliran, en general, abans d’aixecar el material de 
cobriment, i això per trossos de dalt cap a baix sense que mai no es bolqui sobre la coberta. Totes 
les parts d'aquesta, s’aixecaran per zones de vessants oposades començant pel carener i, si hi 
haguessin envanets, mai no es demoliran aquests en primer lloc. Quan es faci, a mesura que 
s’avanci en el seu enderroc, es demoliran els tabicons i envans de travament. El material de 
replenat per la formació del pendent es demolirà sense afectar les capes de compressió dels 
sostres ni es debilitaran les bigues ni les biguetes. Els llistons, travessers i corretges de coberta 
que siguin l'únic travament dels cavalls no s'aixecaran sense, prèviament, haver apuntalat els 
esmentats cavalls. Respecte a aquests, si es baixen sencers, es farà de manera que no basculin; 
si han d’ésser desmuntats s'apuntalaran i trossejaran començant, en general, pels parells.. El 
sostres suportats en els cavalls es retiraran prèviament. 
- MURS: En cas de murs de càrrega, s'hauran enderrocat prèviament els elements que es 
recolzaven en ell, tal com cavalls, voltes, sostres,, encadenats, congrenys, etc. 
En cas de murs de tancaments, s'enderrocaran els no resistents després d'haver enderrocat el 
sostre superior o coberta i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
En qualsevol cas, les agulles i arcs, en obertures, no es trauran fins haver alleugerat la càrrega 
que gravita al seu damunt. En els arcs s'equilibraran prèviament les empentes laterals i 
s'apuntalarà sense tallar els tirants fins el seu enderroc. 
Els xapats podran desmuntar-se prèviament en totes les plantes quan aquesta operació no afecti 
l'estabilitat del mur. 
A mida que avanci l'enderroc del mur s'aniran aixecant els marcs i ampits. En murs entramats amb 
fusta es desmuntaran els dorments abans de demolir el material de replenat. 
No es deixaran, en interrompre’s la jornada, murs cecs sense travar d’alçària superior a set 
vegades el seu gruix.  
(Veure els murs de formigó armat en l'apartat corresponent a suports). 
- BIGUES: S’haurà enderrocat persament tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i sostres, restant, així, lliure de carregues. 
Se suspendrà prèviament la part de biga que s'hagi d'aixecar, tallant o desmuntant de seguida els 
seus extrems. No es deixaran bigues o part de bigues en voladís sense apuntalar. 
- SUPORTS: S'hauran enderrocat prèviament tots els elements que l'assoleixin superiorment, com 
són bigues o sostres amb àbacs. 
Se suspendrà o atirantarà el suport i posteriorment es tallarà o desmuntarà inferiorment. 
No es permetrà bolcar-los sobre sostres. 
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Quan el suport sigui de formigó armat es permetrà d’abatre’l només quan s'hagin tallat les 
armadures longitudinals de la seva part inferior menys les d'una cara que faran ròtula, i es tallaran 
un cop abatut. Els murs de formigó armat s'enderrocaran com suports, tallant-los en bandes 
verticals d'ample i alçaria no més grans de cent i quatre-cents centímetres respectivament. 
- FUSTERIA I MANYERIA: Els marcs es desmuntaran quan es vagi a demolir l'element estructural 
on son situats. Quan es retirin fusteries i manyeries en plantes inferiors a la que s'està 
enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estiguin situades i es disposaran, 
en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 

1.4.4. Condicions generals dels equips de demolició. 

Seran els adequats al pes i situació dels elements a enderrocar i adients a les precaucions que 
assenyali la memòria del projecte d'enderroc.  

Pel que fa a la llança tèrmica, en la seva utilització haurà de preveure's sempre la ventilació de la 
zona des de la qual es manipuli. 

Els discs tindran una conformació que, sense baixar el nivell de protecció establert i usual, permeti 
els tipus de tall rasant que assenyali el projecte d'enderroc. 

1.4.5. Condicions de seguretat en el treball.  

ABANS DE L'ENDERROC. 
L'edifici, abans de l'enderroc, estarà envoltat d'una tanca o mur d’alçària no menor de dos metres. 

Les tanques se situaran a una distancia de l'edifici i bastides no menor d'un metre i mig. Quan dificulti 
el pas, es disposaran al llarg del tancament llums vermells, a una distància no més gran de deu 
metres i en les cantonades. 

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ésser afectats per l'enderroc, com són 
boques de rec, tapes i desguassos de clavegueres, arbres, fanals, etc. 

En façanes que donin a espais públics se situaran proteccions, com xarxes, lones, així com una 
pantalla inclinada, rígida, que reculli la runa o eines que puguin caure. Aquesta pantalla sobresortirà 
de la façana una distància no menor de dos metres. 

Aquestes proteccions es col·locaran, també, sobre els elements aliens a l'enderroc i més baixos 
que el que s'enderroca. 

Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables amb terminals de fàbrica 
com ganxos, lones o plàstics, ulleres anti-fragments, caretes anti-xispes, botes de sola dura i altres 
mitjans que puguin servir per a eventualitats o per a socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

En llocs amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a 
mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors estaran protegides del vent i vigilades. 
En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d'enderroc. 
Abans d'iniciar l'enderroc es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d'acord amb les 

companyies subministradores. 
Es taparà el clavegueram i es revisaran els locals de l'edifici, comprovant-se que no existeixi 

emmagatzematge de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d’instal·lacions que no 
procedeixin de les preses de l'edifici, així com si s'han buidat tots els dipòsits i canonades. 

Es deixaran previstes preses d'aigua per al rec per tal d'evitar la formació de pols, durant els 
treballs. 

En les instal·lacions de grues o maquinària a emprar es mantindrà la distància de seguretat a les 
línies de conducció elèctrica i es consultaran les normes adients d'electricitat, de baixa tensió i posta 
a terra. 

DURANT L'ENDERROC. 
L'ordre d'enderroc s'efectuarà de dalt a baix, de manera que la demolició es realitzi pràcticament al 

mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements 
a abatre o a bolcar. 
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Durant l'enderroc, si apareixen esquerdes en les edificacions adjacents que no s'enderroquen, es 
col·locaran testimonis a fi d'observar els possibles efectes de l'enderroc i d'efectuar el seu 
apuntalament o consolidació si fos necessari. 

Sempre que l'alçaria de caiguda de l'operari sigui superior a tres metres utilitzarà cinturons de 
seguretat, ancorats en punts fixes o es disposaran bastides. Es disposaran passarel·les per a la 
circulació entre biguetes o nervis de sostres als quals s'hagi tret l'entrebigat. 

No se suprimiran els elements atirantats o de travament mentre no se suprimeixen o contrarestin 
les tensions que incideixen en ells. 

En elements metàl·lics en tensió es tindrà present l'efecte d’oscil·lació en realitzar el tall o en 
suprimir les tensions. 

S'apuntalaran els elements en voladís abans d'alleugerar els seus contrapesos. 
Es desmuntaran sense trossejar-los els elements que puguin produir talls o lesions, com son 

vidres i aparells sanitaris. 
El trossejament d'un element es realitzarà per peces de tamany manejable per una sola personal. 
El tall o desmuntatge d'un element no manejable per una sola persona es realitzarà mantenint-lo 

suspès o apuntalat, evitant caigudes sobtades i vibracions que es transmetin a la resta de l'edifici o 
als mecanismes de suspensió. 

L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus suports, 
mitjançant mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i permeti el 
descens lent. 

El volcatge només podrà realitzar-se per a elements despeçables, no encastats, situats en 
façanes fins a una alçaria de dues plantes i tots els de la planta baixa. Serà necessari, prèviament, 
atirantar i apuntalar l'element, descalçar inferiorment un terç del seu espessor o anul·lar els 
ancoratges, aplicant la força per damunt del centre de gravetat de l'element. 

Es disposarà, en el lloc de caiguda, de sòl consistent i d'una zona de costat no menor de l'alçaria 
des de la qual es llaça. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran prèvia autorització de la direcció 
tècnica. 

Durant la demolició d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Les grues no s'utilitzaran per realitzar forces horitzontals o obliqües. 
Les càrregues es començaran a elevar lentament, amb la finalitat d'observar si es produeixen 

anomalies, en el qual cas, se subsanaran desprès d'haver baixat de nou la càrrega al seu lloc inicial. 
No es baixaran les càrregues amb el sol control del fre. 
L'evacuació de runa es pot realitzar de les següents maneres: 
a) Obertura de forats en sostres, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'un 

a un metre i mig, distribuïts de forma que permetin la seva ràpida evacuació. Aquest sistema només 
podrà emprar-se en edificacions o restes d'edificacions amb un màxim de dues plantes i quan la runa 
sigui d'un tamany manejable per una persona. 

b) Mitjançant grua quan es disposi d'un espai per a la seva instal·lació i zona per a descàrrega de 
la runa. 

c) Mitjançant canals. El darrer tram del canal s'inclinarà de manera que es redueixi la velocitat de 
sortida del material i de manera que l'extrem quedi, com a màxim, a dos metres per damunt del terra 
o de la plataforma del camió que realitzi el transport. El canal no anirà situat exteriorment en façanes 
que donin a espais públics, excepte el seu tram inclinat inferior i la seva secció útil no serà superior a 
cinquanta centímetres. La seva boca superior estarà protegida contra caigudes accidentals. 

d) Llançant lliurement la runa des d'una alçaria màxima de dues plantes sobre el terreny, si es 
disposa d'un espai lliure de costats no menors de sis per sis metres. 

e) Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproximarà a les edificacions veïnes sense no 
sobrepassar mai la distància d'un metre i treballant en direcció no perpendicular a cap mitgera. 

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i runes. 
Es desinfectarà tot el que pugui transmetre enfermetats contagioses. 
En tots el casos l'espai on cau la runa estarà acotat i vigilat. 
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No s'acumularan runes amb un pes superior a cent quilos per metre quadrat damunt de sostres, 
encara que estiguin en bon estat. 

No es despistaran runes damunt les bastides. 
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements en tanques, murs i suports propis que hagin de 

mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 

vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes que puguin provocar l'enderroc. Es protegiran 
de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements que puguin ésser afectats per l'aigua. 

 
DESPRES DE L'ENDERROC. 
Un cop assolida la cota zero, es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre 

dempeus i de les edificacions veïnes per observar les lesions que hagin sorgit. 
Les tanques, desguassos, arquetes, pous i puntals quedaran en perfecte estat de servei. 
Mentre es dugui a terme la consolidació definitiva, en el lloc on s'hagi efectuat l'enderroc es 

conservaran les contencions, apuntalaments i bastides realitzades per a la subjecció de les 
edificacions llindants, així com les tanques i tancaments. 

En la superfície es mantindrà el desguàs necessari, per impedir l'acumulació d'aigua de pluja o 
neu que pugui perjudicar els locals o fonaments aliens a l'enderroc. 

Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la direcció tècnica. 
 
 
J .  SANTIAGO ROCASPANA I  BARÓ     
ARQUITECTE        
Co l · leg ia t  núm.  17397-5  L le ida       
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN 
L’ENDERROC O DESCONSTRUCCIÓ 
 
DADES GENERALS DE L’ESTUDI 

ACCÉS A LES OBRES 
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 

TERMINI D'EXECUCIÓ 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 6 dies 

NOMBRE DE TREBALLADORS 
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors. 

SERVEIS PROVISIONALS 
A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric i la 
connexió per a telèfon. 

En el cas que faci falta es preveurà la instal·lació d’uns sanitaris químics, previ permís municipal, 
situat en una zona lliure de circulació i on no molesti. 
 
UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació –
agrupades per assimilació de riscos -: 

Demolició de coberta, forjats i murs 
Riscos: 

 Caigudes a diferent alçada 
 Caigudes al mateix nivell 
 Aixafaments  
 Cops i talls 
 Inhalació de pols 

Mesures prevent ives:  
 Bastides de seguretat 
 Escales auxiliars adequades 
 Baranes 
 Cables de seguretat 

Proteccions personals:  
 Ús de casc 
 Ús de guants 
 Ús de calçat de protecció 
 Ús de cinturó de seguretat 
 Ús de mascaretes antipols 
 Ulleres contra impactes i antipols 
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Demolició d’envans i fusteria 
Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 
 Aixafaments 
 Cops i talls 
 Inhalació de pols 

Mesures prevent ives:  
 Baranes en forats 
 Bastides adequades 

Proteccions personals:  
 Ús de casc 
 Ús de guants 
 Ús de calçat de protecció 
 Ús de cinturó de seguretat 
 Ús de mascaretes antipols 
 Ulleres contra impactes i antipols 

Moviments de runa amb maquinària 
Riscos: 

 Lliscament de terres per qualsevol motiu 
 Atropellaments i xocs 
 Volcatges de maquinària 
 Caigudes a diferent nivell i al mateix 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 

Mesures prevent ives:  
 Inspecció de la zona abans dels treballs 
 Senyalització del distància de seguretat 
 Baranes en extrems permanents 
 Aproximació de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m dels talussos 

Proteccions personals:  
 Ús de roba de treball 
 Ús de casc 
 Ús de guants 
 Ús de calçat de protecció i antihumitat 
 Ús mascaretes antipols 
 Roba per a temps advers 

 
 
CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL D’ENDERROCAMENT 
 
CONDICIONS DE SEGURETAT ABANS DE L'ENDERROC: 
1.- Es preveu ocupar aproximadament de 2,5 a 1,50 m de l’espai públic, per tal del col·locar-hi una 
tanca, de manera que aquesta delimiti el pas a la zona d’actuació. (Vegeu plànol planta baixa). 

A les cantonades, es disposaran al llarg del tancament, senyalització lluminosa a una distancia no 
major de 10mts per a una perfecta visualització del perímetre. 

Com que es preveu la circulació de maquinària pesada, s’ha de comptar amb la presència d’un 
operari, que ajudi en la circulació d’aquestes. 

2.- Es protegiran els elements de servei públic que puguin ésser afectats per l'enderroc, com les 
boques d'incendi, tapes, arbres i lluminàries. 

3.-Mentre els treballs es concentrin en l’extracció dels materials que cobreixen la coberta, no es 
preveu actuacions en la façana, sinó que es treballarà des de dintre amb l’ajuda de bastides tubulars 
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4.- Es disposarà en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una 
provisió de palanques, tascons, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables com a terminals de 
fàbrica com a ganxos i lones o plàstics, així com a cascs, ulleres antitrencament, caretes antixispa, 
botes de sola dura i altres medis que puguin servir per a les eventualitats o socórrer als operaris que 
es puguin accidentar. Com a mínim, es disposarà d'un extintor manual contra incendis. 

5.- No es permetran les fogueres dins l'edifici i als exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En 
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d'enderroc. 

6.- Abans d'iniciar l'enderroc es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d'acord amb les 
companyies subministradores. Es taponarà el clavegueram i es revisaran els locals de l'edifici, 
comprovant que no existeix emmagatzematge de materials combustibles o perillosos, ni altres 
derivacions d’instal·lacions que no procedeixin de les preses de l'edifici, així com si s'han buidat tots 
els dipòsits, conductes i canonades. 

7.- Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant els treballs de 
l'enderroc. 

8.- A la instal·lació de grues o maquinària per a utilitzar, es mantindrà la distància de seguretat a les 
línies de conducció elèctrica i es consultaran les normes NTE-IEB "Instal.laciones de electricidad. 
Puesta a Tierra.". 

 
CONDICIONS DE SEGURETAT DURANT L'ENDERROC: 
1.- L'ordre de l'enderroc, serà de dalt a baix, de tal forma que l'enderroc es realitzi pràcticament al 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical, ni a la proximitat dels 
elements que s'abateixin o bolquin. 

2.- Durant l'enderroc, si apareixen fissures als edificis en mitgera es col·locaran testimonis, amb la 
finalitat d'observar els possibles efectes de l'enderroc i efectuar el seu apuntalament o consolidació si 
fora necessari. 

3.- Per a evitar caigudes  dels operaris, s’utilitzaran cinturons de seguretat, ancorats a punts fixes, o 
es disposaran bastides. Es disposaran passarel·les per a la circulació entre biguetes, quan s'hagi 
eliminat l'entrebigat. 

4.- No es suprimiran els elements atirantats o d'arriostrament en tant no s'hagin suprimit o 
contrarestat les tensions que incideixin sobre ells. 

5.- Als elements metàl·lics en tensió, es tindrà present l'efecte d’oscil·lació a l’hora de realitzar el tall o 
supressió de les tensions. 

6.- S'apuntalaran els elements en voladís abans d’alleugerir els contrapesos. 

7.- Es desmuntaran sense esmicolar els elements que puguin produir talls o lesions com a vidres, 
aparells sanitaris, etc... L’esmicolament d'un element es realitzarà amb peces d'un tamany treballable 
per a una sola persona. 

8.- El tall o desmuntatge d'un element, no treballable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que transfereixin a la resta de l'edifici o als 
mecanismes de suspensió. 

9.- L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus punts 
de manteniment, mitjançant un mecanisme que treballi pel damunt de la línea de suport de l'element i 
que permeti el descens lent. 

10.- El volcament solament es podrà realitzar per a elements convertibles en peces, no encastats, 
situats en façanes fins una alçada de dues plantes, i tots els de la planta baixa. Serà necessari 
prèviament, atirantar i/o apuntalar l'element, trencar inferiorment 1/3 del seu gruix o anul·lar els 
ancoratges, aplicant l’esforç pel damunt del centre de gravetat de l'element. Es disposarà d’un espai 
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de caiguda consistent amb una superfície de costat no menor a l’alçada de l’element més la meitat de 
l’alçada des d’on es llença. 

11.- Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran prèvia autorització de la Direcció 
Tècnica. 

12.- Durant l'enderroc dels elements de fusta, s’extrauran o doblegaran les puntes i claus. 

13.- Les càrregues es començaran a aixecar lentament, amb la finalitat d'observar si es produeixen 
anomalies, si es així, es subsanaran desprès d'haver ficat la càrrega al lloc on era. 

15.- Per a l'evacuació d'escombraries es poden utilitzar la següent forma: 

 Llançant lliurement l’escombraria des d’una alçada màxima de dues plantes sobre el terreny, si es 
disposa d'un espai lliure de mides no menors a 6x6m. 

16.- S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o escombraries. 

17.- Es desinfectarà quan es puguin transmetre malalties contagioses. 

18.- L'espai on caiguin les escombraries, estarà acotat i vigilat. 

19.- No s'acumularan les escombraries amb un pes superior als 100 Kg/cm2, sobre els forjats, encara 
que siguin apuntalats i amb bon estat. 

20.- No s'acumularan escombraries, ni s’arrepenjaran elements contra tanques, murs i suports, propis 
o de mitjaneria, mentre aquests hagin d’estar dempeus. 

21.- Al finalitzar les jornades de treball no hi hauran elements de l'edifici amb estat inestable al vent, 
condicions atmosfèriques o altres causes que puguin provocar la seva caiguda accidental. Es 
protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser-ne 
afectades. 

 
CONDICIONS DE SEGURETAT DESPRÉS DE L'ENDERROC: 
Una vegada assolida la cota zero, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 
observar les lesions que hi hagin sorgit. Les tanques, buneres, pericons, pous i apuntalaments, 
quedaran amb perfecte estat de servei. 

 
DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
Els principals materials que componen l'execució de les obres són –si s’inclouen els possibles 
recalçats-: 

 Formigons i morters 
 Acer tipus B-500SD en barres corrugades per a armadures 

RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL 
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

 Caigudes d'alçada 
 Caigudes a diferent nivell 
 Caigudes al mateix nivell 
 Cops i talls 
 Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 
 Projecció de partícules als ulls 
 Inhalació de pols. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 

PREVENCIÓ DEL RISC 

PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 Cascs: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
 Guants d'ús general 
 Guants de goma 
 Botes d'aigua 
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 Botes de seguretat 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes, pols i gotes 
 Protectors auditius 
 Mascaretes antipols  
 Màscares amb filtre específic recanviable 
 Cinturó de seguretat de subjecció 
 Roba contra la pluja 

PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ 
 Senyals de trànsit 
 Senyals de seguretat 
 Tanques de limitació i protecció 
 Senyalització lluminosa 

INFORMACIÓ 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació 
dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

FORMACIÓ 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i 
salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra. 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S’haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar 
o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

RECONEIXEMENT MÈDIC 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, que es 
repetirà cada any. 

 
PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 
 La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 La interferència de feines i operacions 
 La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 
PLA DE SEGURETAT 
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
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Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, 
requerirà l'aprovació del coordinador. 

 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase d’execució, 
i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball de 
Lleida dins del termini de 24 hores. 

 
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc 
de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista 
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han 
possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l'obra, on s'especificarà: 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el 
dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
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Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 

 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça 
o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 
què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 
 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 

1.000V  
 Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que 
hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) 
homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-
01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-
81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
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GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, 
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 
 cuir:  manipulació en general 
 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons 
la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 
02-11-75. 

CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de 
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball 
de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 
 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB 
(A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-
17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba 
impermeable. 

 
SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
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TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de 
ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i 
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 
seva funció protectora. 

 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord 
amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 

 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa 
el conveni col·lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

 
INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i 
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 
CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del 
projecte d'execució. 

 
COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR 
Coordinador de seguretat i avís previ 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 
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El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida, abans 
de l’inici de les obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 

 
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per 
l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre 
de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de 
agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - 
BOE núm. 249, 17/10/1970) * Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE 
núm. 182, 31/07/1973) 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de 
Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) * Modificación artículo 
65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

 Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno 
(BOE núm. 214, 07/09/1978) * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 
109, 06/05/1980) 

 Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras Especiales" 
del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) 
(C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

 Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la 
Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

 Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 

 Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

 Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 91, 15/04/1988) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

 ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 
14/05/1990) 

 Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 
2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 297, 11/12/1995) * Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 
08/02/1995) 
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* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 
1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

 Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - 
BOE núm. 42, 24/02/1993) * Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio 
de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) * Normas 
complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

 Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de 
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden 
de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 

 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions 
a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

 Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 
126, 26/05/1990) 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

 Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995) 

 Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 
14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes  
ancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

 Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de 
la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
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 Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

 Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 

 S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, 
del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

 Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la Dirección 
General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
 
J .  SANTIAGO ROCASPANA I  BARÓ     
ARQUITECTE        
Co l · leg ia t  núm.  17397-5  L le ida       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ed i f ic i  Po l i func ional  c .  Onze de Setembre,  VALLFOGONA DE BALAGUER 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
IDENTIFICACIÓ, CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
MATERIALS 
Els materials i  elements que componen l ’edif icació es classif iquen segons 
siguin: elements reut i l i tzables, materials tòxics o materials reciclables. La 
classif icació dins d’un grup o al tre dependrà de les possibi l i tats de 
reut i l i tzació dels elements, de la seva menor o major faci l i tat  d’extracció i  de 
la gest ió de cadascun. 

Segons la nova normativa apl icable dimanant del Decret 89/2010 pel qual 
s’aprova el Programa de gest ió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), la producció i  gest ió dels residus de la construcció i  demolició 
es troba regulat a través de l ’Estudi de gest ió de residus i  poster iorment el  
Pla de gest ió de residus que el promotor-constructor haurà d’aportar a l ’obra 
per ser executat  i  en el  que s’especif iquen las quanti tats a part i r  de les 
quals cal fer separació en obra dels residus generats, i  el  cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

A.-Elements reutil itzables .  

a)Façanes: Portals de fusta. 

b)Coberta: Teules ceràmiques. 

c) Elements estructurals: Bigues i  caval ls de fusta.   

Es procurarà recuperar aquests elements sense cap dany per la seva 
poster ior reut i l i tzació. 

B.-Materials tòxics 
En aquest enderroc no n’hi  ha previst de cap t ipus 
a) Solucions alcal ines: Sosa càust ica (hidròxid de sodi),  amoníac, l le ixiu. 
b) Solucions àcides: bater ies en mal estat i  no ut i l i tzables. 
c) Sals: Cal viva, sals amb fosfats/carbonats,.  
d) Dissolvents, catal i tzadors, pintures, vernissos. 
e) Ol is,  derivats del petrol i ,  dipòsits de gas-oi l .  
f )  CFC: en canonades de fr igorí f ics. 
g) Fibrociment ( f ibres d’amiant) en plaques de coberta ,  l lana de vidre. 
h) Escòries procedents de ferral la.  
i )  Productes de neteja, pest ic ides, productes f i tosanitar is i  de us freqüent en 
el  cult iu i  les feines del camp . 
j )  Productes derivats dels f i tosanitar is de les granges de porcs i  vedel ls.  
En cas d’ezist i r-ne algun, s’extrauran amb les mesures de seguretat 
apropiades a cada material  tòxic i  es prepararan adequadament pel seu 
transport (embalatge amb plàst ic,  contenidors especials si  fan fal ta, etc) 
 
C) Materials susceptibles d’ésser reciclables 
a) Materials petr is:  Material  dels murs de tapia. Aquests materials seran, en 
pr incipi  extrets, destr iats i  estesos i  matxucats al  mateix l loc on es troben i  
de manera que no puguin ser objecte de moviments estranys per l ’aigua al 
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ser coberts. Serà la major ia dels materials que trobem en les construccions 
que hem d’enderrocar.  
b) Fusta: Portes de fusta, bigues o encaval lades. 
 
CÀLCULS NECESSÀRIS EN ENDERROCS PARCIALS- 
L’ordre previst de les etapes de desconstrucció fa que a la vegada que és 
desenvolupen es faci  una selecció dels materials,  col· locant- los separats per  
t ipus de materials o en el  contenidor específ ic per cada t ipus de material  
segons l ’estudi de gest ió de residus. 
Per la gest ió dels residus que s’obtenen ens fan fal ta els següents t ipus 
d’ instal · lacions de recuperació i  reciclatge, tant a dins de l ’obra com 
externament. 
-Materials petr is 
El material  procedent de la demolició dels materials petr is que en la major ia 
dels casos serà l ’estructura, major i tàr iament obra de fàbrica de ceràmica 
perforada i  calada, de maçoneria de pedra, de bloc de formigó, després de 
ser tombat i  estès es deixarà majori tàr iament al  l loc de l ’enderroc encara 
que hi haurà una part que es portarà a un dipòsit  controlat de runes 
autor i tzat per la Junta de residus per a residus de t ipus petr i  nets. Si ni  
hagués de bruts o barrejats aniran a la Planta de Reciclatge del consel l  
comarcal de la Noguera més pròxim, on es far ia una recol l ida select iva i  una 
separació. 
Aquest dipòsit  de runes autor i tzat serà el  dipòsit  controlat de runes de 
Balaguer i  la planta de reciclatge serà la de Balaguer (consel l  comarcal).   
-Valor i tzació i  reciclatge de cables 
Tot el  cable elèctr ic de coure es transportarà f ins a un agent valor i tzador per 
la seva compra i  reciclatge, on pr imer es separarà segons el t ipus de 
recobriment i  poster iorment es tr i turarà per separar el  conductor elèctr ic 
(alumini o coure) del recobriment (di ferent t ipus de plàst ic).  
Aquest valor i tzador serà elegit  per l ’empresa constructora encarregada de 
l ’enderroc, però haurà de ser comprovada la seva legal i tat.  
-Planta de reciclat de fusta. 
La fusta serà transportada f ins a la planta de tractament on es seleccionarà 
segons sigui fusta amb algun t ipus de tractament (pintura, vernís) o sense 
cap tractament. El pr imer t ipus es tr i turarà i  servirà per energia calorí f ica i  el  
segon t ipus per la real i tzació de palets o aglomerats. La planta recicladora 
Balaguer (consel l  comarcal).   
-Dipòsit  controlat 
La resta d’elements que puguem trobar es portaran al  dipòsit  controlat mes 
proper degut al  poc volum que representen i  la no viabi l i tat  de recuperació o 
tractament: restes de material  tèxt i l ,  cuir ,  pel ls,  paper i  cartró. 
-Abocador controlat.  
Com cas a tractar especialment hi  ha els productes que porten f ibrociment  i  
que trobarem tant en alguns trams de baixants com alguns dipòsits 
prefabricats i  les planxes de f ibrociment de les cobertes. En Aquest enderroc 
No hi ha productes d’aquestes característ iques.   
Per cada residu s’ha d’estudiar la gest ió mes convenient considerant els 
costos de la seva recuperació i  o extracció i  destr iament juntament amb la 
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valor i tzació econòmica que s’obt indria per la seva venda a la planta de 
tractament adequada, abocador o deixal ler ia. 
Tot i  que s’ha proposats una sèrie d’empreses recicladores que es 
consideren les mes adients, es podrà elegir  un al tra empresa i  per tant s’ha 
de tenir  en compte els següents punts: -Comprovar els centre de gest ió 
autor i tzats per la Junta de Residus mes propers a l ’obra. -Distàncies a que 
es troben les instal · lacions dels centres de gest ió de residus. -Condicions 
d’admissió dels residus per part  dels gestors. -Valoració econòmica. 
 
 
 
J .  SANTIAGO ROCASPANA I  BARÓ     
ARQUITECTE        
Co l · leg ia t  núm.  17397-5  L le ida       
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
Veure fitxa justificativa 
 
 

RD. 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos 
   de Catalunya (PRECAT20) 
 
RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de la 
   construcció i enderroc 
 
D. 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de  
   Catalunya  (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  
   dels residus de la construcció i demolició, i  el cànon  
   sobre la deposició controlada dels residus de la  
   construcció. 
 
D. 21/2006  Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiencia als  
   edif icis 

 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 84,816 0,512 80,104

formigó 170101 0,084 52,440 0,062 38,760

petris 170107 0,052 5,320 0,082 3,648

metalls 170407 0,004 1,186 0,001 0,258

fustes 170201 0,023 3,496 0,066 9,789

vidre 170202 0,001 0,122 0,004 0,076

plàstics 170203 0,004 0,061 0,004 0,608

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,061 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,912 0,018 0,152

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 148,41 t 0,7544 133,40 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                     

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

Residus d'enderroc 

La Noguera

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Vallfogona dse Balaguer

altra obra
a l'abocador

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

és residu:Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

-

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

especificar -

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Local Polifuncional

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

C. Onze de Setembre
Comarca :



-Terres contaminades especificar -



si
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 52,44
Maons, teules i ceràmics 40 84,82
Metalls 2 1,19
Fusta 1 3,50
Vidres 1 0,12
Plàstics 0,50 0,06
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

no no especial

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

R.D. 105/2008
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no no especial

si no especial

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

0,00

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

0,00

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

0,00
0,00
0,00

0,00

no no especial

si inert
no no especial

no

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
variat

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 52,33 -

Maons i ceràmics 108,14 -

Petris barrejats 4,92 73,87

Metalls 0,35 5,23

Fusta 13,21 -

Vidres 0,10 1,54

Plàstics 0,82 12,31

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,21

180,08 101,16
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

Classificació      

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça

209,30

-

- -

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

540,70 432,56

- -

-

2,46

Compactadores

El volum dels residus és de : 180,08

1,74

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3,881,410

-

3.881,41

- -

2.086,64 998,88 694,73

158,58 66,07 52,86

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)
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Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

4,10 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*

-

1.297,68

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Arids Roma

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Partida la Garriga (Balaguer)

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

24,62

627,91 261,63

8,21



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

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

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta
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Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions



T 0,00 T
T 74,21 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 74,21 T 11 euros

Tones

euros816,31Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 816,31

74,2

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00
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Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

148,41Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

%

Previsió final de 
l'Estudi

50,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 
 

Ed i f ic i  Po l i func ional  c .  Onze de Setembre,  VALLFOGONA DE BALAGUER 

 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
DESCONSTRUCCIÓ 
  
AQUEST APARTAT ESTÀ INCLÓS EN L’APARTAT D’AMIDAMENTS I 
PRESSUPOST DEL PROJECTE GLOBAL EN LA PART CORRESPONENT A LA 
PRIMERA FASE, EN LA QUE JA ESTÀ INCLÓS L’ENDERROC I LA SEVA GESTIIO 
DE RESIDUS. 
 



 
 

Ed i f ic i  Po l i func ional  c .  Onze de Setembre,  VALLFOGONA DE BALAGUER 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
FOTOGRAFIES 
 
FITXES CADASTRALS  
 
PLÀNOLS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ed i f ic i  Po l i func ional  c .  Onze de Setembre,  VALLFOGONA DE BALAGUER 

 
FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL DELS MAGATZEMS 
 



 
 

Ed i f ic i  Po l i func ional  c .  Onze de Setembre,  VALLFOGONA DE BALAGUER 

 
 

Façana C. Onze de Setembre s/n 

 
Façana lateral i  posterior a les pistes de l ’escola 
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Façana Sud, posterior, al pati escloar 

 

 
Façana Est accés lateral 
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Mitgera en la zona de la rampa lateral 

 

 
 

Límit de l ’edif icació amb la tanca del pati escolar 
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FITXES CADASTRALS  

 
 

Referència Cadastral  9349303CG1249NOO1LY 
 

Referència Cadastral  9349302CG1249NOO1PY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

Ed i f ic i  Po l i func ional  c .  Onze de Setembre,  VALLFOGONA DE BALAGUER 

PLÀNOLS  
 
1.- PLANTA GENERAL D’IMPLANTACIÓ 
 
2.- PLANTA BAIXA ENDERROC 
  
3.- SECCIÓ A-A’ SECCIÓ B-B’ 
 
4.- FAÇANA PRINCIPAL FAÇANA POSTERIOR 
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