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1. MEMÒRIA 
 
1.D MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.D1 Emplaçament 
Els treballs contemplats en aquest projecte es duran a terme a la grada del pavelló Rafel Mora, situat al carrer 
Joaquim Cusí i Fortunet, 4. 
 
1.D1 Antecedents 
- El juny de 1974 l’arquitecte municipal Josep Palomeras va redactar el projecte de de pavelló esportiu ubicat a la 
part nord de la zona esportiva de la ciutat de Figueres. El pavelló té els murs exteriors amb bloc prefabricat de 
formigó i els murs de càrrega interiors de 30cm de maó. 
- Segons el projecte constructiu, els forjats de grades seran de tipus semiresistent, amb una resistència de 
750kg/m2 i els forjats de vestidors seran també de tipus semiresistent, amb una resistència de 500kg/m2. 
- L’any 2009 i 2010, es van executar els treballs de millora del cos de vestidors com a millora de l’obra d’urbanització 
de la zona oest del complex esportiu municipal (en el marc de les obres del Fons Estatal d’Inversió Local). Es va fer 
una nova distribució dels vestidors, amb la substitució dels acabats i es va millorar el clima de l’espai. 
- L’any 2012 es va implantar un nou parquet d’acabat de la pista esportiva, retirant les grades nord i sud i amb la 
incorporació de tanca perimetral per permetre la pràctica de l’hoquei. 
- El Club Hoquei Figueres va presentar una instància en data 29 d’octubre de 2015 on es sol·licitava, a més d’altres 
temes propis del Servei d’Esports, “que s’apliqui alguna mena de reixa de plàstic resistent, força transparent per 
evitar el perill de la mainada quan hi posa el cap a les baranes de públic del pavelló de baix” 
- S’ha realitzat la substitució de l’ancoratge de les cistelles laterals (banda sud) per cistelles penjades de coberta per 
evitar la interferència amb la nova estructura de la barana proposada. 
- S’ha previst la implantació de seients fixes a la grada per delimitar clarament el número d’espectadors que poden 
ocupar aquest espai que s’assenyalarà mitjançant cartelleria fixa fent evidents possibles sobreocupacions de la 
grada en actes puntuals que poden suposar perill pels usuaris. 
- En paral·lel al present projecte de substitució de la barana de la grada, s’està redactant un projecte d’adequació del 
pavelló a la normativa vigent en matèria de seguretat d’ús i accessibilitat, així com a la normativa contra incendis, 
que a més, adequa els banys existents i permet una millora substancial de l’àmbit de l’entrada a la zona de públic. 
 
1.D2  Objecte de projecte 
El projecte defineix els treballs necessaris per la substitució de la barana de la grada de públic del pavelló Rafel 
Mora.  
Les obres preveuen l’enderroc del muret de 37 cm. d’alt de la barana i el desmuntatge dels tubulars d’acer que 
conformen la resta de la barana en el límit de la grada. 
La proposta passa per instal·lar una barana totalment transparent amb mòduls de vidre 8+8mm amb estructura 
metàl·lica cada 1,50m tal com es detalla als plànols de projecte. Aquesta barana de vidre arrenca des del paviment, 
eliminant el muret de 37cm d’alt i permetent una millora substancial en la visibilitat de la pista, ja que tota l’alçada de 
la barana és transparent. Això garanteix també la seguretat dels usuaris, evitant forats que puguin provocar 
caigudes. 
 
1.D3  Estat actual. 
Actualment existeix un muret en el front de la grada amb la pista recolzat sobre el forjat resistent. Per sobre d’aquest 
forjat, existeix un espai de càmera, segurament fet amb envanets que conforma els escalons de la grada i el 
paviment que trepitja el públic. 
El muret de límit de la grada sobresurt 37 cm. per sobre del paviment acabat. 
Sobre el muret, existeixen uns tubulars d’acer pintat que conformen la resta de la barana fins a una alçada de 98 cm 
L’estructura de les cistelles de les pistes transversals es va instal·lar interrompent la traça dels tubulars horitzontals. 
Està prevista la seva retirada durant el mes de juny, quan s’instal·larà una subestructura motoritzada penjada de les 
encavallades de coberta semblant a la solució de les cistelles de pista central. 
A més, existeixen dos suports del tensor d’una xarxa parapilotes instal·lades al fons de pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.D4 Reportatge fotogràfic 
 

    
Barana cap al carrer Josep M. Vidal Sastregener Barana cap al carrer Glòria Compte Massachs 

  
Trobada de la barana amb l’estructura de les cistelles Final de barana al carrer Josep M. Vidal Sastregener 
     
1.D5  Xarxes de serveis afectades, dins i fora d´àmbit d´actuació. 
No hi haurà xarxes de serveis afectades, ja que s’implantarà una L metàl·lica per permetre el pas d’instal·lacions al 
llarg de la pista. 
 
1.D6  Descripció i justificació de la proposta 
La proposta plantejada en aquest projecte resol la barana d’acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat 
d’ús i seguretat estructural (CTE): 

 
 
 
 



Càlcul estructural de la barana del pavelló vell 
 

1. Hipòtesi de càrrega 

Tenim una barana formada per vidres de dimensions: 
h= 90 cm per sobre del nivell de terra 
L= 160 cm entre eixos de biga. 
Desde la hipotesis de que cada perfil en T s'emporta un 50% de l'esforç del vidre de la seva esquerra i un 50% del 
vidre de la seva dreta podem assegurar, desde el cantó de la seguretat, que cada perfil obté la càrrega corresponent 
a un vidre sencer. La hipótesis de càrrega que s'utilitza es de 300kg/m. Si cada vidre fa 1,60m tenim un total de 480 
kg que haurà de soportar cada perfil en T.  
Segons el CTE: 
L'estructura pròpia de les baranes, (...), ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, (...) La força es 
considerarà aplicada a 1,2 metres o al cantell superior de l'element, en cas que aquest estigui situat a menys altura. 
El perfil en T té una alçada desde l'empotrament de 37 cm i unes dimensions marcades en el plànol adjunt, per tant 
l'aplicarem en punta. 
 

2. Càlcul dels esforços de disseny 

Fent cas del plànol adjunt (Figura 1) veiem que la hipòtesis de càrrega es podria representar com una força puntual 
en punta superior de la placa de vidre de 480 kg totals. Com que aquesta placa ja se'ns assegura que aguanta 500 
kg obviarem la seva capacitat resistent i traslladarem les forces a la biga en T. Al fer el trasllat, a la punta de la biga 
tindríem els següents esforços de disseny: 

kgTy 480         mkgM z ·432  

Aquests esforços es donen a la base de la biga, al seu trobament amb la línia de terra (veure figures 2 i 3). La 
suposarem encastada per aquell punt. 
 

3. Propietats geomètriques de la secció 

Suposem la biga dividida en dos peces 
 

 
Peça              iy               iA             ii Ay ·  

1 0,5 8 4 
2 4,5 7 31,5 

TOTAL  15 cm² 35,5 
 
El centre de gravetat de la secció podríem aproximar-lo a 

366,2
15

5,35
·

2

1

2

1 









i
i

i
ii

G

A

Ax
y  

 
La inèrcia d'àrea respecte a l'eix z (figura 4) seria (aplicant el Teorema d'Steiner) 
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4. Càlcul de les tensions 

Les tensions normals degudes al moment flector a la base de la biga son: 
 



MPa
cm
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Les tensions degudes a l'esforç tallant son nul·les just en el punt on les tensions normals s'han maximitzat, per tant 
la tensió Von Mises de treball és de: 

MPaVM 29.268  

 
5. Límit elàstic mínim 

Atenent a la Instrucció d'Acer Estructural en el seu article 12.1 Estats límits últims, podem pendre un coeficient de 
seguretat de 00,1A  per accions de qualsevol tipus. Per tant el mínim límit elàstic que ha de tenir el nostre 

acer és de: 
MPaMPaE 29,26829,26800,1   

 
6. Conclusions 

L'acer negre estructural que s'utilitzi en aquesta barana haurà de tenir un límit elàstic mínim de 268,29 MPa per a 
garantitzar que no fallarà en estat límit últim. 
 
En cas que no es pogués disposar d'aquest tipus d'acer hauríem de variar les mesures de la secció. 
 

                            
  
                              
 

                               
 
1.D8  Prova de càrrega realitzada 
A part del càlcul realitzat i recollit en el punt 6 de la present memòria, l’Ajuntament de Figueres ha encarregat una 
prova de càrrega per certificar que la solució constructiva projectada resisteix l’empenta màxima permesa a la taula 
3.1 de Valors característics de les sobrecàrregues d’ús que defineix com a categoria C (dins de zones d’accés al 

 
 



públic), subcategoria C5 de zones d’aglomeració. S’adjunta certificat de la prova de càrrega realitzada dins de 
l’apartat de la memòria constructiva. 
 
1.D7  Superfícies d´actuació. 
El projecte preveu la instal·lació de 72.95m2 de barana. 
 
1.D8  Programa de treball. Termini d´execució. 
 

 setmana 1 setmana 2 setmana 3 setmana 4 
Demolicions i desmuntatges                     
Estructura metàl·lica                     
Paleteria                     
Envidrament                     
Panells de fibra                     
Seguretat i salut                     

 
El termini previst per a l’execució de l’obra és d’un mes segons allò recollit en el quadre anterior. 
El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots els mitjans 
necessaris per efectuar-lo. 
El contractista haurà de portar a terme el replanteig dintre dels quinze dies posteriors a la comunicació de 
l’adjudicació. En cas que no sigui així, el termini d’execució començarà a comptar a partir d’aquests quinze dies. 
 
1.D9  Import del pressupost i repercussió per m2 
El pressupost de contracte per a coneixement de l’administració de la totalitat de les obres incloses en aquest 
projecte és de QUARANTA–CINC MIL DOS-CENTS TRENTA euros amb SET cèntims (45.230,07 €). 
    
Les dades característiques de l’actuació previstes es concreten en el següent quadre: 
 
  
Superfície de barana 72,95 m2 
PEC 45.230,07 € 
Repercussió 620,01 €/m2 
 
1.D10  Classificació del contractista. Sistema d´adjudicació. Revisió de preus. 
D’acord amb la normativa general que regula el sistema de classificació empresarial: 

-Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre). 
-Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 
d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015) 
-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009) 
No caldria exigir classificació al contractista ja que l´obra té un PEC inferior a 500.000 euros. 
 
El promotor de les obres serà el propi Ajuntament.  
L’adjudicació es farà d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
El termini d´execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus. 
 
1.D11  Equip redactor 
Aquest projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics de l’ajuntament de Figueres amb la intervenció de les 
següents persones d’acord amb les seves especialitats. 
 
Jordi Ricart Solé, arquitecte 
Jordi Viñolas Alegrí, arquitecte tècnic 
Pere Brugués Segundo, delineant 
 
Figueres, octubre de 2019 
Jordi Ricart Solé, arquitecte  
 
 
 



1.C  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
L’obra consistirà en la millora de la barana descrita anteriorment, que inclou: 
 
1.C1 Desmuntatge i demolició 
- S’enderrocarà part del mur de límit de la grada fins a nivell de paviment i s’enderrocarà fins a forjat en els punts on 
s’ubiquin els suports estructurals de la nova barana. (cada 1,65m. aproximadament d’acord amb la distància entre 
encavallades) 
 
1.C2 Moviment de terres  
No es preveu cap actuació en aquest capítol. 
 
1.C3 Serveis: Sanejament, Aigua, Enllumenat, Reg, BT i Telecomunicacions. 
Xarxa d’enllumenat i BT 
Només es preveuen afectacions en un parell de coarrugats existents per l’exterior de la barana. Aquests conductes 
quedaran “amagats” rere la L metàl·lica, que haurà de ser registrable. Dintre d’aquesta L es podria instal·lar 
enllumenat indirecte que banyi la paret, però no es contempla en aquesta actuació. 
 
1.C4 Estructura 
- Es collarà una IPN180 (a mode de nan) sobre platina de 30x30cm i 15mm de gruix fixada al forjat. Aquesta IPN 
quearà per sota del paviment acabat perquè quedi embeguda i no sigui aparent. El muret de límit de grada es 
rematarà fins a entregar en horitzontal a la IPN180. 
- Per davant d’aquest perfil, es passarà una T80 fins a una alçada de 37,5cm (l’antiga alçada del muret) per recolzar 
el vidre de la barana. Per sota de la T80, hi haurà una L invertida per permetre el pas de les instal·lacions existents. 
En els extrems en contacte amb els murs de tancament del pavelló, aquest perfil resistent serà una L. 
 
1.C5 Pavimentació 
La pavimentació esmentada en el punt anterior per sobre de l’estructura metàl·lica serà a base de rajola ceràmica 
igual a l’existent. L’acabat del muret de barana per sota d’aquest paviment també serà remolinat i pintat igual a 
l’existent. 
 
1.C6 Acabats 
L’acabat del tram opac de la barana serà mitjançant panells tipus Celenit AB o similar de mides mínimes 200x60 i 
25mm de gruix per poder-los adaptar a la modulació de barana resultant de la interdistància entre encavallades. El 
panell es fixarà directament sobre panell de DM hidròfug collat sobre rastrells de fusta. D’aquesta manera s’evitarà 
la deformació del panell en cas d’impacte. Aquest panell funcionarà com a superfície fonoabsorvent dintre del volum 
del pavelló, on ara mateix, no existeix cap parament que ofereixi aquestes característiques. 
 

             
 
- El vidre serà de 10+10mm garantint la resistència exigida per la normativa vigent i d’acord amb la consideració que 
la grada és un espai assimilable a una zona C5 (considerada en recintes que poden patir aglomeracions). Anirà 
muntat sobre perfileria metàl·lica. El contacte vidre-metall s’evitarà mitjançant gomes de neoprè. S’adjunta a la 
pàgina següent l’informe de càrrega màxima del vidre, aportat pel fabricant, segons el qual aquest pot suportar una 
càrrega repartida de 750kg/m2- superior a l’establerta pel CTE per la categoria d’ús C5 (zones d’aglomeració – sales 
de concert, estadis, etc.). 
 
1.C7 Senyalització  
No es preveu cap actuació en aquest capítol. 
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Nº Expediente: 4766862 
Nº Informe: 08-17-E5L-1-000139 
 
Fecha: 11/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METALISTERIA MIQUEL  
 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME Nº 2 DE CONTROL - ENSAYO DE 
EMPUJE ESTATICO HORIZONTAL DE 
BARANDILLA. 
OBRA: “CERTIFICATS VIDRES PAVELLO RAFEL 
MORA, TALLER – C/ GRECIA, Nº2 (FIGUERES)”. 
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1. OBJETO 
 
Se redacta el presenta informe con el objeto de reflejar los resultados de la inspección de 

control realizado, correspondiente a la ejecución de un ensayo de puesta en carga estática 

hacia el exterior de la barandilla objeto de estudio, y procedente de las instalaciones del 

pabellón “RAFEL MORA” (Figueres).  

 
 
2. ALCANCE 
 
El ensayo consiste en someter al barandal a un esfuerzo estático horizontal ejercido a nivel 

superior y dirigido del interior hacia el exterior, a fin de constatar que la estructura presenta un 

comportamiento aceptable frente a las sobrecargas de uso requeridas. 

La estructura es sometida a una situación de carga representativa, para verificar que el 

comportamiento de la misma se ajusta a los requerimientos de la normativa de aplicación. 

 

El ensayo se realiza en el Taller Metalisteria Miquel – situado en C/ Grecia, nº 2 (Figueres). 

 
 

 3. RESULTADOS 

 
Se adjuntan los resultados y análisis del ensayo efectuado en informe de control emitido por el 

técnico verificador de GETINSA, y detallado en anexo 1.   

 
El presente informe consta de 4 páginas numeradas y de un anexo. 
 
 
En Sant  Cugat  del Vallès, a 11 de octubre de 2019 
 

 
 

COORDINADOR ÁREA INSTALACIONES  
DPTO. CONSTRUCCIÓN CATALUNYA  

  
 
 

RESPONSABLE DE OPERACIONES 
DPTO. CONSTRUCCIÓN 
CATALUNYA 

 
 

Tomás Tomás Rubio 
Ingeniero Técnico Industrial 

  

 
 

José Luis Ruiz 
Ingeniero Industrial       
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ANEXO I 

INFORME DE CONTROL 

EMPUJE ESTATICO HORIZONTAL DE BARANDILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESTINATARIOCLIENTE / OBRA:

CERTIFICATS VIDRES PAVELLÓ
TALLER - C/ GRECIA, 2, 1
FIGUERES

7359 / 12868

DATOS DE LA MUESTRA

ENSAYOS REALIZADOS

Ensayo estático horizontal hacia el exterior de una barandilla, según Código
Técnico de la Edificación (C.T.E.), apartado 3,2 DB-SE-AE.

BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L.
Unipersonal
Camí Can Ametller, 34
08195-Sant Cugat del Vallès
Barcelona

7359: BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L. Unipersonal,
Camí Can Ametller, 34, 08195-Sant Cugat del Vallès, Barcelona
ESB08658601

Nº  ACTA Nº REGISTRO

11/10/201922019/32106

Nº ALBARAN

EA.2019/60384004A

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº

TIPO DE MUESTRA: BARANDILLA - EMPUJE ESTÁTICO HORIZONTAL DE
BARANDILLA.

PROCEDENCIA: TALLER MIQUEL - C/ GRECIA, Nº 2 -FIGUERES-

FECHA DE MUESTREO: 07/10/2019

Los  ensayos  comprendidos  en  este  informe  se  han  realizado  según  la  normativa  correspondiente  y  a  nuestro  leal saber y entender,
directamente  sobre los materiales ensayados y/o sobre las muestras tomadas 'in situ' o remitidas al laboratorio, sin más responsabilidad que
la  derivada  de la correcta utilización de las técnicas y la aplicación de los procedimientos apropiados. Los resultados del presente informe se
refieren exclusivamente a la muestra, producto o material indicado en el apartado correspondiente.

TPF  GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  no  se  hace  responsable, en ningún caso, de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de
este  documento,  cuya  reproducción  parcial  està  totalmente  prohibida.  No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento
previo de TPF GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.

En  cumplimiento  de  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos  personales  son  incluidos  en  ficheros  titularidad  de  TPF  GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  cuya  finalidad  es la gestión de clientes,
incluidas las acciones de comunicación comercial.

En  el  caso  de  que  entre la información que el Cliente facilita a TPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L. figuren datos de carácter personal de
otros  profesionales  intervinientes  en  la  obra (dirección facultativa, etc.), el Cliente se compromete a facilitar los mismos habiendo cumplido
todos  los  requerimientos  de  la  LOPD,  en  especial habiendo informado y recogido el oportuno consentimiento de los citados profesionales
para  que sus datos de contacto puedan ser cedidos a TPF GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L. con domicilio C/ Ramón de Aguinaga, 8 ,28028
Madrid, quien los utilizará única y exclusivamente con la finalidad de ejecutar el servicio encargado por el Cliente.

En  caso  de  recibir  su  autorización  o  resultar  necesario  para  el  adecuado  desarrollo  de  los  fines  y  funciones  de  la  Compañía, TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L.  podrá  comunicar  los  resultados  del  ensayo,  entre  los  que  podrán  figurar  sus  datos  personales, a la
dirección facultativa de la obra en cumplimiento de la normativa aplicable.

Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  previstos  en  la  Ley puede dirigirse mediante carta a TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,S.L., Ref. Protección de datos, A/A Director Técnico, C/ Ramón de Aguinaga, 8 ,28028 Madrid.
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ACTA DE RESULTADOS

Laboratorio inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la Edificación del CTE con el número  CAT-L 109.

LABORATORIO DE
BARCELONA

C/. Gorcs i Lladó 1-9, P.I. Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
lab.barbera@tpfingenieria.com
T. 937 193 640 / F. 937 185 413
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1.- ANTEDENTES

A    petición    de    la    empresa   BUREAU   VERITAS   INSPECCIÓN   Y   TESTING,   S.L.   Unipersonal,   TPF
GETINSA-EUROESTUDIOS,  S.L., realizada ensayo estático horizontal hacia el exterior de barandilla, en la obra:
CERTIFICATS VIDRES PAVELLÓ TALLER - C/ GRECIA, 2, 1 de FIGUERES.

2.- OBJETO

El  objetivo  del  presente  informe, es dar a conocer los resultados obtenidos en los ensayos de puesta en carga
estática hacia el exterior de la barandilla objeto de estudio.

3.- ALCANCE

El ensayo se realiza en obra el día 07/10/2019.

La  finalidad  de  la  prueba  es  someter    al barandal a un esfuerzo estático horizontal ejercido a nivel superior y
dirigido  del  interior  hacia  el  exterior,    para  verificar  que la estructura en estudio presenta un comportamiento
satisfactorio frente a las sobrecargas de uso requeridas.
Se  someterá  la estructura a una situación de carga representativa, para comprobar que el comportamiento de la
estructura se ajusta a lo dispuesto en la normativa aplicable.

4.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

La  barandilla  ha  sido  sometida,  a  nivel  del  barandal  superior,  a  un  esfuerzo  estático. Este  se ha aplicado
progresivamente y sin choque hasta el valor máximo  durante un tiempo definido.

El  ensayo  de  empuje  se ha realizado a lo largo de un tramo de barandilla (L)  metros de longitud entre postes /
anclajes  y  a  una  altura  de  barandal  (h)  de  metros.  La  carga  de  prueba  ha  sido transferida a la barandilla
mediante  un  gato  hidráulico,  en  el  extremo  del cual se ha colocado un dispositivo encargado de distribuir por
igual  la  fuerza  ejercida  por  el  gato  en dos puntos de la barandilla situados a una distancia de L/4 y 3L/4, tal y
como se muestra en el siguiente esquema:

El  método  y  cargas  de  ensayo  aplicado  sobre  la  barandilla  es  el que se recoge en el Código Técnico de la
Edificación (C.T.E.), apartado 3,2 DB-SE-AE.

Durante  el  transcurso  del  ensayo  se  ha  verificado que ésta es capaz de soportar la carga requerida sin sufrir
ningún tipo de rotura.

OBSERVACIONES:
RESP.TÉCNICO DE ÁREA Vº Bº DTOR DEL LABORATORIO

Rosa Fernández Cabuchola
Arquitecto Técnico

DACHS CASTRO, EVA
Licenciada en Geología

Nº  ACTA Nº REGISTRO

11/10/201922019/32106

Nº ALBARAN

EA.2019/60384004A

FECHA DE ACTAACTA DE OBRA Nº
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5.- DOCUMENTOS  APLICABLES

- Manual de Calidad.
- Especificación de servicios de TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, S.L.
- Especificación de prestación del servicio de inspecciones, revisiones y ensayos.
- Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), apartado 3,2 DB-SE-AE.

6.- RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la  prueba de ensayo.

DATOS DEL ENSAYO
SOBRECARGA DE USO (KN) KN 4,8
SOPORTA LA CARGA REQUERIDA SIN SUFRIR NINGÚN TIPO DE ROTURA SI
OBSERVACIONES ---
RESULTADO SATISFACTORIO

Barandillas-Ensayo estatico horizontal hacia el exterior S/Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), apartado 3,2 DB-SE-AE.

DATOS DEL ELEMENTO ENSAYADO -
Elemento ensayado PROTOTIPO DE BARANDILLA

Localización TALLER MIGUEL- C/GRECIA, 2 (FIGUERES)

Zona de uso (público / privado) PÚBLICO
Contiene Pilastras (SI/NO) NO
Barandal Férrico (SI/NO) SI
Contiene elementos de relleno  (SI/NO) / Tipo (paneles, montantes, figuras) SI (*) VIDRIO LAMINAR

Longitud de estacionamiento (m) 1,60
(*) PANEL DE VIDRIO LAMINAR 10+10 (1050x1600)

 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., Barberà del Vallès
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CROQUIS DE LA BARANDILLA ENSAYADA
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FOTOGRAFIAS REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DEL ENSAYO
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2.1 NORMATIVA APLICABLE 





2.1 NORMATIVA APLICABLE 
 
GENERAL 
 
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
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.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI.  
Anexo II 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
RD 173/2010 que modifica el RD 314/2006 del CTE en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat 
 
Ordre VIV/561/2010 “Document Tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats 
(BOE: 11/3/2010) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 



VIALITAT 
 
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions 
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 



GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat 
a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 
consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
Hidrants d’incendi 
 
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 



Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004) 
 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” 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 tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 
Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, 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 tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
General 
 
Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 
Alta Tensió 
 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
 
Baixa Tensió 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 



ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
Centres de Transformació 
 
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
 
Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 
Enllumenat públic 
 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 
 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
Especificacions tècniques de les Companyies 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 CONTROL DE QUALITAT 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord 
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA - COAC 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, 
podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts 
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant 
assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell 
a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 
27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de 
l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la 
seva incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 
de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de 
l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera 
especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 

manera legal. 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-
03. 

Operatius: 
 

 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 
de l’EHE. 

 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 
26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les 
feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 
81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de 
volum. 

 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció podran 
substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 
de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització 
dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de 
clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la 
documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  
81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la 
RC-03. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de 
ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
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 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 

de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir 

la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en 
els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 

 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 
35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a 
més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o 
fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 
29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 

d'estructura) 
 
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica 
d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les 
especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, 
segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat 
segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius: 
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure 
EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, 
... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 
4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols 
d'estructura) 

 
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que 
s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
(EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de 
verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades 
obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control 
normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del 
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció 
visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 
de l’EHE (control a nivell normal). 

 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 

l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 
90.3 de l’EHE (control normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) 
(control normal). 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix 
l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 



OCT-COAC i SAT-COAC LLEIDA DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS Pàg. 17 de 24   

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al 
CTE DB SE-A. És a dir: 

 
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 
Tipus i ubicació: Indicats en els plànols d’estructura 

 
 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els plànols 

d’estructura 
 
 Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 
 
Operatius: 
 

 Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 
 Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les normes de 

qualitat. 
 Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen les normes 

de qualitat. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

 Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 
 Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 
 Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 
 Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 
 Resiliència (UNE) (DB SE-A) 
 Estat de desoxidació (DB SE-A) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
 Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
CTE DB SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
 Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 
 

 Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): 
Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 
12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
 Morter: 

Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 
  

 Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 
 

 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, 
la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

Operatius: 
 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 
de la RL-88. 

 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 

l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades autoportants i/o semirresistents. 
Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura. 
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura. 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): Resistent o no 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ... 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura. 
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm (Especificat en els plànols 
d'estructura). 
Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 1,6 

(Especificat en els plànols d'estructura). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
 Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les 

característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta 
comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

 Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de 
l’EF-96. 

 Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de 

sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
 Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, 

d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 
de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 

 Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
 Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
 Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
 Armadura transversal (EHE, art. 44) 
 Formigó (EHE, art. 30) 
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

 Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
 Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït). 
 
Densitat aparent: > 30 kg/m2 
Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
 Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic. 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies. 
 Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 

comprovació de l’etiquetat. 
 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del 

fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material 
sense necessitat de fer comprovacions o assaigs. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
 Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
 Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
 Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 



OCT-COAC i SAT-COAC LLEIDA DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS Pàg. 21 de 24   

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
 El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 

les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats al Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). 
És a dir: 

 
Tipus: Poliuretà aplicat in situ 
Densitat aparent: >38 Kg/m3 
Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2 

 
 Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i 
que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les 

condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs 

efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

 Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment 
obligat, en laboratori homologat. 
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 Es comprovarà l’aparença externa i el gruix . 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

 Densitat (UNE 53215/91) 
 Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
 Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè 
expandit no reticulat de cel·la tancada. 
Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Gruix: 5 mm 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota 
paviment. 

 
 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, 

segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

 Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la 
comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del 

fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material 
sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la 
CA-88. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament 

acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense 
necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
 Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
 Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats al “Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendis” (DB 
SI).  

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs, ...): Plaques 
Gruix: El que figura en el projecte 
Classe de reacció al foc exigida: El que figura en el projecte 
Toxicitat: No 
Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
 Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment de 

DB SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris.  
 

 Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es 
comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin 
explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans 
d’obtenir la seva classe de reacció al foc. 

 
 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
 Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
 Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
 Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
 Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 FITXA DE RESIDUS 





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

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 6,15 0,512 4,10

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 1,73 0,0009 0,22

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

……… - 0,00 - 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 7,877 t 0,7544 4,32 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00

obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00
formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00

petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00

fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00
plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00

paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00
metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

   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 -

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Joaquim Cusí i Fortunet, 4
Figueres

si

Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Projecte de substitució de la barana de la grada del pavelló Rafel Mora

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

1,73 t 0,22 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 1,73 t 0,22 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 6,15
Metalls 2 1,73
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
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 esp si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

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

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 no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

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 ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

 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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 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

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* 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.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes

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 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per 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 0,00 -

Maons i ceràmics 5,54 83,03

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,30 4,46

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

87,48

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

Classificació     

0,00 - -

- -

- - -

-

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)

PRESSUPOST 
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-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

1,49 -

27,68 -

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** 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      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Dipòsit Perelada Pol Ind 5, Parat Puig d'en Guil, P. 32 E-1157.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

0,00 100,00 0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

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

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

187,48

El volum dels residus és de : 4,32

El pressupost de la gestió de residus és de :



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..)
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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.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-
-
-
-
-
-

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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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 0,00 T
T 6,13 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 0 T 11 euros

Residus d'enderroc* 6,13 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Total construcció i enderroc (tones)

Total fiança

L'Ajuntament d'/de Figueres

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

150,00

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS 6

67,43euros/T

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,40

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

6,15

Total excavació (tones)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

 





Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Detall 
Projecte:  Projecte de substitució de la barana de la grada del pavelló Rafel Mora 
 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Joaquim Cusí i Fortunet, 4 
Codi Postal: 17600 Municipi: Figueres 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Figueres DNI/NIF: P1707200J 
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 
Codi Postal:  17600 Municipi: Figueres 
 
Autor/s projecte 
Nom: Jordi Ricart Solé Núm. col.:  
            
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Figueres    octubre de 2019 
 





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 horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament 
de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
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: Situació: 
Ús esportiu Al global de l’edifici 

 
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. 
 
 
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 
Càrrega 

concentrada 
Càrrega  

lineal 



kN/m2–(Kg/m2) kN - (Kg) 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) 

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.). 
 

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). 
 
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. 

 
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: 
A traster d’instal·lacions 
Tipus comptadors: Situació: 
Electrònic  
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 
   
   
   

 
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: 
 
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. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
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.  
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. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 



etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 



 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 



Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 



edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de 
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F 
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. 
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha 
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques 
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han 
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar 



sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a 
col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es 
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si 
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien 
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les 
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o 
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges 
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, 
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó 
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat 
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a 
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que 
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 
amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de 
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser 
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es 
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons 
han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, 
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata 
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades 
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que 
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les 
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta 
s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i 
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de 
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda 
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 



Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt 
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang 
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 APLACATS 



Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb 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. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats 
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de 
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element 
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb 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. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
___________________, ____ de _________________ del 20___  
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4. PRESSUPOST 
 





PAVELLO RAFEL MORA

Pressupost
Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
01           ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 4.881,92

0101 ut

1,00 885,97 885,97

0102 ml

1,00 44,00 44,00 44,00 28,52 1.254,74

0103 M2

1,00 44,00 0,50 22,00 22,00 9,35 205,80

0104 ut

1,00 227,39 227,39

0105 m3

4,10 72,87 298,76

0106 m3

4,10 60,72 248,96

0107 ut

176,00 10,00 1.760,30

02 RAM DE PALETA 4.672,82

0201 UT

1,00 561,06 561,06

0202 ml

1,00 44,00 44,00 44,00 23,03 1.013,15

0203 m2

refer paret davant barana 1,00 26,40 26,40

zona sortida d'emergencia 1,00 1,70 0,60 1,02

1,00 2,65 1,50 3,98

1,00 1,10 1,50 1,65 33,05 45,53 1.504,69

0204 m2

refer paret davant barana 1,00 30,60 30,60

zona sortida d'emergencia 1,00 1,70 1,00 1,70 32,30 28,42 918,11

Paret de mao foradat de 10x15x29, aferrat amb morter M-40a, per revestir

Arrebossat reglejat amb morter de parets interiors, amb acabat adreçat per posterior 

aplacat. Inclou escardejat previ 

Retirada de barana metàl·lica existent, amb destí a abocador. Inclou taxes abocador

Enderroc paret de 15 cm de gruix revestida amb morter. Inclou retirada de runes a 

abocador autoritzat i taxes abocador

Remats de la barana extreta, per a tapar forats i/o altres desperfectes que deixarà 

l'element extret

Carrega de runes al contenidor amb destí a abocador controlat, carregat a mà. 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Inclou taxes 

abocador

Muntatge i desmuntatge de bastida tubolar metàl·lica, incloent escales d'accés, 

baranes laterals, sòcols, xarxa de protecció i tots els elements necessaris per la seva 

correcta utilització

Mesures de protecció de la zona de treball per evitar el deteriorament en el paviment 

de la pista deportiva, i posterior neteja un cop acabats els treballs.

Inclou col·locació d'un plàstic de protecció en tota la superfície d'actuació,, encintada 

en el parquet, i la col·locació d'una fusta de protecció per evitat ratllades o cops de 

caigudes de material sobre el parquet existent

Desplaçament de les instal·lacions situades en petó d'obra existent. Es desplaçaran de 

manera que permetin la correcta instal·lació de la nova barana

Remat de la coronació del paviment, amb peça ceràmica similar a l'existent, per 

cubrició de la part superior del mur que s'ha retirat, format per peça de rajola 

ceràmica de 15x30 de rajola vermella, entragada contra remat d'angle metàl·lic 

(valorat en altra partida) de la barana



0205 m2

parets i sostre 1,00 88,00 88,00

zona sortida emergencia 1,00 1,70 1,70

tapa DM sobre porta emergencia 2,70 1,20 3,24 92,94 6,56 609,97

0206 ut

1,00 65,86 65,86

03 SERRALLER 17.327,79

0301 ut

27,00 423,08 11.423,27

0302 ml

1,00 44,00 44,00 44,00 52,09 2.291,88

0303 ml

44,00 16,04 705,66

0303 ut

4,00 106,30 425,21

Pintura plàstica per interior. Inclou l'aplicació d'una capa d'imprimació, el massillat de 

les fissures i petits desperfectes i l'aplicació de dues capes de pintura plastica de color.

Inclou zona vertical i horitzontal

Regalurització de la rajola existent amb tall de disc per a format una junta recta entre 

la rajola existent i la nova rajola de trencaigües

Formació de suports per peto fonoabsorvent, format amb muntants metàl·lics d'acer 

per pintar, SEGONS DETALL DE PROJECTE, formada per,

- Muntants verticals formats un perfil T de 80 de 0,95 m de longitud,

- Angle L35 en sentit horitzontal soldat entre suports, per la cara exterior, com a 

remat del peto fonoabsorvent (valorat en altra partida)

- Passamà de 80x5 en sentit horitzontal, soldat per la part inferior del conjunt,

- Passamà  de 140x5 en sentit horitzontal, aliniat per la cara exterior, de manera que 

sigui registrable, pendent desmuntar-se per trams (entre cada muntant) per poder 

passar instal·lacions,

27 moduls de 1,65 m = 44,55 metres de barana

Subministra i instal·lació de peto format per panell absorvent celenit AB Cemento 

Blanco 200x60 de viruta de 2 mm, instal·lat sobre panell de DM de 16 mm de gruix 

subjectat a llistons de fusta de 45x45 clavats a la paret amb tornilleria mecànica, 

col·locat horitzontalment, en moduls de 1,65m de llargada i 0,60 d'ample,

Plaques Celenit instal·lades amb tornilleria especial per anar vista i tallades cada 1,65 

metres de llargada, per anar col·locada entre els muntants de la perfileria de la 

barana. La partida no inclou els remats perimetrals metàl·lics (valorats en altra 

partida),

Formació de mòdul de barana de vidre amb muntants metàl·lics d'acer per pintar de 

1,65 m de llargada, SEGONS DETALL DE PROJECTE, formada per,

- Muntants verticals formats per pletina de 300x300 de 15 mm de gruix fixada sobre 

el forjat, que suportara perfil IPN180 de 0,40 m d'alçada aproximada (des del forjat 

fins al nivell del paviment), que portara soldat pel davant un perfil T de 80 de 1,10 m 

de longitud, amb amb passama de 35 mm de 0,55 m de longitud a cada costat per fer 

la funció de guia per la col·locació de la barana de vidre,

- Angle L50 en sentit horitzontal soldada entre suports, com a peça de remat del 

paviment.

- Angle L35 en sentit horitzontal soldat entre suports, per la cara exterior, com a 

remat del peto fonoabsorvent (valorat en altra partida)

- Passamà de 80x5 en sentit horitzontal, soldat per la part inferior del conjunt,

- Passamà  de 140x5 en sentit horitzontal, aliniat per la cara exterior, de manera que 

sigui registrable, pdent desmuntar-se per trams (entre cada muntant) per poder 

passar instal·lacions,

- Vidre laminat 10+10 de 1,05 m d'alçada (la barana tindrà una alçada de 0,90 m per 

sobre del nivell de paviment) col·locat entre els muntants, inclou les falques i gomes 

necessaries

Peus de suport per peto de celenit sobre sortida emergencia

Subministra i col·locació d'angle de 40x40 lacat amb RAL 1013 de remat inferior del 

celenit i del DM, inclou tots els remats necessaris



0304 ml

1,00 0,45 0,45

1,00 2,65 2,65

1,00 1,10 1,10 4,20 115,55 485,29

0305 UT

1,00 171,01 171,01

0306 UT

31,00 26,71 828,14

0307 ut

2,00 498,66 997,32

04 VARIS 4.529,41

0401 ut 1,00 1.063,03 1.063,03

0402 ut
1,00 1.155,46 1.155,46

0403 ut

1,00 2.310,92 2.310,92

RESUM

01           ENDERROCS I TREBALLS PREVIS 4.881,92

02 RAM DE PALETA 4.672,82

03 SERRALLER 17.327,79

04 VARIS 4.529,41

TOTAL PEM 31.411,95
Despeses Generals (13%) 4.083,55
Benefici industrial (6%) 1.884,72
Total PBL 37.380,22
Iva 21% 7.849,85
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 45.230,07

Desplaçar xarxa de protecció existent, de manera que el muntant vertical que suporta 

la xarxa quedi alineat amb els muntants previstos

Mesures de protecció durant la realització dels treballs i redacció del PSS

Ajuts de paleta a altres industrials

Subministra i instal·lació de peto la zona de la sortida d'emergencia format per panell 

absorvent celenit AB Cemento Blanco 200x60 de viruta de 2 mm, instal·lat sobre 

panell de DM de 16 mm de gruix subjectat a llistons de fusta de 45x45 clavats a la 

paret amb tornilleria mecànica, col·locat horitzontalment, en moduls de 1,65m de 

llargada i 1,50 d'ample (altura),

Plaques Celenit instal·lades amb tornilleria especial per anar vista i tallades segons la 

modulació existent entre els muntants de la perfileria de la barana. La partida no 

inclou els remats perimetrals metàl·lics (valorats en altra partida),

Tapa de DM en espai creat sobre sortida d'emergencia, de dimensions aproximades 

2,70 x 1,20, inclou llistons de fusta per la seva fixació, i com a reforços

Desplaçament quadre electric d'activació dels motor per elevar les cistelles. Inclou 

modificació de linies electriques per deixar-lo en funcionament

Pintura dels muntants metàl·lics amb una capa de pintura antioxidant i dues capes de 

esmalt sintétic de color RAL 1013





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÍNDEX 
 
1.Memòria informativa 
2.Agents Intervinents 
2.1.Promotor 
2.2.Projectista 
2.3.Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució 
2.4.Direcció Facultativa 
2.5.Contractistes i subcontractistes 
2.6.Treballadors Autònoms 
2.7.Treballadors per compte d'altri 
2.8.Fabricants i Subministradors d'equips de protecció i Materials de Construcció 
2.9.Recursos preventius 
3.Riscos eliminables 
4.Treballs Previs 
5.Fases d'Execució 
5.1.Moviment de Terres 
5.2.Treballs Previs 
6.Maquinària 
6.1.Empenta i Càrrega 
6.2.Transport 
7.Procediments coordinació d'activitats empresarials 
8.Control d'Accés a l'Obra 
9.Legislació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Memòria informativa 
Objecte 
Segons s'estableix en el Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, el promotor està obligat a encarregar la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut en 
els projectes d'obres en què no es donin algun dels supòsits següents: 
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en 
l'obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Atès que l'obra en qüestió no queda emmarcada entre els grups anteriors, com s'aclareix en el punt "Dades de 
l'Obra" d'aquest mateix EBSS, el promotor AJUNTAMENT de FIGUERES amb domicili a Plaça de l'Ajuntament, 12 i 
NIF P-1707200-J ha designat el signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
En aquest Estudi Bàsic es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s'utilitzaran 
previsiblement, identificant els riscos laborals i especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a eliminar, controlar i reduir aquests riscos. 
Aquest E.B.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de cada Contractista 
intervinent en l'obra en què s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes 
en aquest EBSS, adaptant als seus propis recursos, equips i processos constructius. En cap cas les modificacions 
plantejades en el PSS podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos. 
 
Tècnics 
La relació de tècnics intervinents en l'obra és la següent: 
Tècnic Redactor de la memòria valorada: Jordi Ricart Solé. 
Titulació del Projectista: arquitecte. 
Director d'Obra: Jordi Ricart Solé. 
Titulació del Director d'Obra: arquitecte. 
Director de l'Execució Material de l'Obra: Jordi Viñolas Alegrí. 
Titulació del Director de l'Execució Material de l'Obra: arquitecte tècnic. 
Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Ricart Solé. 
Titulació de l'Autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: arquitecte. 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: Jordi Viñolas Alegrí. 
Titulació del coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució: arquitecte tècnic. 
 
Dades de l'Obra 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per al PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA BARANA DE 
LA GRADA DEL PAVELLÓ RAFEL MORA. 
El pressupost d'execució per contracta de les obres és de 45.230,07 € inferior als 450.759 euros a partir del qual 
caldria Estudi de Seguretat i Salut. Tal com es descriu, però, en el cronograma del punt 6 de la memòria, es preveu 
desenvolupar l’actuació durant un mes i mirar, en la mesura del possible i en coordinació amb els responsables 
d’esports, evitar molèsties al desenvolupament de les activitats esportives de la temporada. 
El volum de residus a transportar a abocador és de: 4,32 m3. 
Es preveu un termini d'execució de les mateixes de 4 setmanes. 
El nombre d'operaris previstos que intervinguin en l'obra en les diferents fases és de 3. 
No concorrerà la circumstància d'una durada d'obra superior a 30 dies i coincidir 20 treballadors simultàniament que 
segons RD 1627/97 requeriria d'E.S.S. 
El volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra és 
de: 360 menor de 500. 
 
Descripció de l'Obra 
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA BARANA DE LA GRADA DEL PAVELLÓ RAFEL MORA. 
 
2. Agents Intervinents 
Són agents totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves 
obligacions vindran determinades pel que disposa aquesta Llei i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel 
contracte que origina la seva intervenció amb especial referència a la LOE i el R.D.1627/97. 
 
 



 
2.1. Promotor 
Es considera promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o col lectivament, 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de 
l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en 
aquest Reial decret. 
És el promotor qui s'encarregarà la redacció de l'ESS i ha de contractar els tècnics coordinadors de seguretat i salut 
tant en projecte com en execució. 
Facilitarà còpia de l'E.S.S. a les empreses contractistes, subcontractistes o treballats autònoms contractats per 
directament pel promotor, exigint la presentació de Pla de Seguretat i Salut previ al començament de les obres. 
Vetllar perquè el / s contractista / es presentin davant l'autoritat laboral la comunicació d'obertura del centre de 
treball i les seves possibles actualitzacions. 
 
2.2. Projectista 
El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Haurà de prendre en consideració, de conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els principis generals 
de prevenció en matèria de seguretat i de salut en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució 
Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra és el tècnic competent integrat en la 
direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les següents tasques: 
• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva. 
• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
• Assegurar-se que les empreses subcontractistes han estat informades del Pla de Seguretat i Salut i estan en 
condicions de complir-lo. 
El Coordinador en matèria de seguretat pot paralitzar els talls o la totalitat de l'obra, si s'escau, quan observés 
l'incompliment de les mesures de seguretat i salut establertes, deixant-ho per escrit en el llibre d'incidències. A més, 
s'haurà de comunicar la paralització al Contractista, subcontractistes afectats, Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent i representants dels treballadors. 
 
2.4. Direcció Facultativa 
Direcció facultativa: el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 
Assumirà les funcions del Coordinador de Seguretat i Salut en el cas que no sigui necessària la seva contractació 
ateses les característiques de l'obra i el que disposa el RD 1627/97. 
En cap cas les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
2.5. Contractistes i subcontractistes 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i 
materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al 
contracte. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determinades parts de 
l'obra, tindrà també la consideració de contractista als efectes de la Llei 32/2006 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autònoms per a la realització de 
l'obra o de determinats treballs d'aquesta, tindrà la consideració de contractista excepte en els casos estipulats en 
aquest Reial decret. 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista o un altre 
subcontractista comitent el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra. 
Són responsabilitats del contractistes i subcontractistes: 



• El lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut en l'obra de documentació clara i suficient en què es determini: 
l'estructura organitzativa de l'empresa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els 
processos i els recursos de què es disposa per a la realització de l'acció preventiva de riscos en l'empresa. 
• Redactar un Pla de Seguretat i Salut segons el que disposa l'apartat corresponent d'aquest ESS i el R.D. 
1627/1997. 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons Llei de prevenció de riscos laborals. 
• Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut. 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin 
d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. Vigilaran el compliment d'aquestes mesures per part dels 
treballadors autònoms en el cas que aquests realitzin obres o serveis corresponents a la pròpia activitat de 
l'empresa contractista i es desenvolupin en els seus centres de treballs. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels 
riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa el Reial Decret 171/2004. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 
• Els contractistes i subcontractistes són els responsables que l'execució de les mesures preventives corresponguin 
amb les fixades en el Pla de Seguretat i Salut. 
• Designar els recursos preventius assignant un o diversos treballadors o, si escau un o diversos membres del servei 
de prevenció propi o aliè de l'empresa.Així mateix ha de garantir la presència d'aquests recursos en l'obra en els 
casos especificats en la Llei 54/2003 i aquests recursos comptaran amb capacitat suficient i disposaran de mitjans 
necessaris per vigilar el compliment de les activitats preventives. 
• Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors autònoms amb que 
contractin, en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditació i inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, 
comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats en l'article 4 de la 
Llei i al règim de la subcontractació que es regula en l'article 5. 
• Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l'execució de l'obra de les 
contractacions i subcontractacions que es facin en la mateixa. 
 
2.6. Treballadors Autònoms 
Treballador autònom: la persona física diferent del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant 
el promotor, el contractista o el subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal lacions de 
l'obra. Quan el treballador autònom ocupi en l'obra treballadors per compte d'altri, té la consideració de contractista o 
subcontractista als efectes de la Llei 32/2006 i del RD 1627/97. 
Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva segons la Llei de prevenció de riscos laborals. 
• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut. 
• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 
• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials. 
• Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
• Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si s'escau, de la direcció facultativa. 
• Informar per escrit a la resta d'empreses concurrents en l'obra i al coordinador de seguretat i salut en l'obra dels 
riscos específics que puguin afectar altres treballadors de l'obra segons el que disposa el Reial decret 171/2004. 
• Hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
 
2.7. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzaran, de conformitat amb el que 
disposa la Llei de prevenció de riscos laborals. 
Una còpia del pla de seguretat i salut i dels seus possibles modificacions serà facilitada pel contractista als 
representants dels treballadors en el centre de treball. 
Usaran adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva 



activitat.Utilitzaran correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. No posaran fora de 
funcionament i utilitzaran correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal lin als espais relacionats 
amb la seva activitat o en els llocs de treball en què aquesta tingui lloc. Informaran immediatament al seu superior 
jeràrquic directe, i als treballadors designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si s'escau, al servei 
de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i 
la salut dels treballadors. Contribuiran al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de 
protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. 
 
2.8. Fabricants i Subministradors d'equips de protecció i Materials de Construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i estris de treball estan obligats a 
assegurar que aquests no constitueixin una font de perill per al treballador, sempre que siguin instal lats i utilitzats en 
les condicions, forma i per als fins recomanats per ells. 
Els fabricadors, importadors i subministradors de productes i substàncies químiques d'utilització en el treball estan 
obligats a envasar i etiquetar els mateixos de manera que es permeti la seva conservació i manipulació en 
condicions de seguretat i s'identifiqui clarament el seu contingut i els riscos per a la seguretat o la salut dels 
treballadors que el seu emmagatzematge o utilització comportin. 
Han de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal, com la seva 
manipulació o utilització inadequades. 
Els fabricants, importadors i subministradors d'elements per a la protecció dels treballadors estan obligats a 
assegurar l'efectivitat dels mateixos, sempre que siguin instal lats i usats en les condicions i de la manera que ells 
recomanin. A aquest efecte, han de subministrar la informació que indiqui el tipus de risc al qual van dirigits, el nivell 
de protecció enfront del mateix i la forma correcta del seu ús i manteniment. 
Els fabricants, importadors i subministradors han de proporcionar als empresaris la informació necessària perquè la 
utilització i manipulació de la maquinària, equips, productes, matèries primeres i estris de treball es produeixi sense 
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 
2.9. Recursos preventius 
Per tal d'exercir les tasques de recurs preventiu segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei 54/2003 i Reial Decret 
604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius que podran ser: 
a. Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
b. Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa 
c. Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens. 
L'empresa contractista garantirà la presència d'aquests recursos preventius en obra en els casos següents: 
a. Quan els riscos puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència 
d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin necessari el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. 
b. Quan es realitzen les següents activitats o processos perillosos o amb riscos especials: 
1. Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d'alçada. 
2. Feines amb risc de soterrament o enfonsament. 
3. Activitats en què es facin servir màquines que no disposin de declaració CE de conformitat, que siguin del mateix 
tipus que aquelles per les quals la normativa sobre comercialització de màquines requereix la intervenció d'un 
organisme notificat en el procediment de certificació, quan la protecció del treballador no estigui prou garantida tot i 
haver adoptat les mesures reglamentàries d'aplicació. 
4. Treballs en espais confinats. 
5. Feines amb risc d'ofegament per immersió. 
c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
També serà necessària la presència, en base als criteris tècnics publicats pel Ministeri, quan en l'obra s'utilitzin 
menors de 18 anys, treballadors especialment sensibles, treballadors de recent incorporació en fase inicial 
d'ensinistrament o cedits per ETT. 
A l'apartat corresponent d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'especifica quan aquesta presència és 
necessària en funció de la concurrència dels casos abans assenyalats en les fases d'obra i en el muntatge, 
desmuntatge i utilització de mitjans auxiliars i maquinària emprada. 
Davant l'absència d'aquest, o d'un substitut degudament qualificat i nomenat per escrit, es paralitzaran els treballs 
incloent els de les empreses subcontractades o possible personal autònom. 
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat 
de les activitats preventives, en cas d'observar un deficient compliment d'aquestes o una absència, insuficiència o 
falta d'adequació de les mateixes, s'informarà l'empresari perquè adopti les mesures necessàries per corregir les 
deficiències observades i al coordinador de seguretat i salut i resta de la direcció facultativa. 



El Pla de Seguretat i Salut especificar expressament el nom de la persona o persones designades amb aquesta 
finalitat i es detallaran les tasques que inicialment es preveu necessària la seva presència per concórrer algun dels 
casos especificats anteriorment. 
 
3. Riscos eliminables 
No s'han identificat riscos totalment eliminables. 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès que sempre podrà 
localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents dels operaris o altres en què aquest risc no 
sigui eliminat. 
Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no existeixen en haver estat 
eliminats des de la pròpia concepció de l'edifici, per l'ús de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o 
fins i tot mesures del propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte aquests regs no mereixen d'un 
desenvolupament detingut en aquest Estudi Bàsic. 
 
4. Treballs Previs 
Tanca i Senyalització 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el recinte de 
l'obra, en l'entorn es creen els riscos derivats d'aquesta, quedi inaccessible per persones alienes a l'obra. 
De la mateixa manera cal la instal.lació d'un mínim d'elements de senyalització que garanteixin la presència 
d'informacions bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts de l'obra. 
Per a això s'instal laran les mesures de tancament i senyalització: 
Cartell informatiu ubicat en un lloc preferent de l'obra en què s'indiquin els telèfons d'interès de la mateixa i en el 
qual com a mínim apareguin reflectits els telèfons d'urgència: serveis sanitaris, bombers, policia, centres 
assistencials, institut toxicològic i els telèfons de contacte de tècnics d'obra i responsables de l'empresa contractista i 
subcontractistes. 
Tancament de l'obra: l'obra romandrà tancada fora de l'horari laboral de manera que no sigui possible l'accés a la 
mateixa sense forçar els elements de tancament. 
 
Locals d'Obra 
La magnitud de les obres i les característiques d'aquestes fan necessari la instal lació dels següent locals 
provisionals d'obra: 
No cal la instal lació de lavabos i dutxa: Donades les característiques de l'obra, la proximitat als domicilis dels 
operaris i / oa la seu de les empreses contractistes es considera innecessari la instal lació de lavabos i dutxes a la 
pròpia obra. 
No cal la instal lació de vàters: Donades les característiques de l'obra i la disponibilitat propera als talls de vàters 
adequats, es considera innecessària la instal lació de vàters a la pròpia obra. 
No cal la instal lació de Menjador i Cuina: Donades les característiques de l'obra, la proximitat als domicilis dels 
operaris i / o restaurants es considera innecessari la instal·lació de menjador i cuina a la pròpia obra. 
 
5. Fases d'Execució 
5.1. Moviment de Terres 
RISCOS: 
• Caigudes a diferent o mateix nivell de persones o objectes. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Fallada de les entibacions. 
• Trepitjades sobre materials punxants. 
• Projecció de partícules als ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions 
• Emissió de pols: Inhalació o molèsties als ulls. 
• Sobreesforços. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Durant l'execució d'aquesta fase els RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent a l'obra ja que 
concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva presència. 
• Es procedirà a la localització de conduccions de gas, aigua i electricitat, previ a l'inici del moviment de terres. El tall 
de subministrament o desviament de les conduccions es posarà en coneixement de l'empresa propietària d'aquesta. 
• Es realitzarà un estudi geotècnic que indiqui les característiques i resistència del terreny, així com la profunditat del 
nivell freàtic. 
• Es senyalitzarà la zona i tancarà l'àmbit d'actuació mitjançant tanques de 2 m d'alçada com a mínim i una distància 
mínima de 1,5 m a la vora superior del talús de l'excavació. 



• S'ha d'assenyalar l'accés de la maquinària i del personal a l'obra, sent aquests diferenciats. 
• Es senyalitzaran les zones de circulació en obra per a vehicles i persones i les zones de recollida de materials. 
• Es disposaran rampes d'accés per a camions i vehicles les pendents no seran superiors al 8% en trams rectes i 
12% en trams corbs. 
• L'accés del personal al fons de l'excavació es realitzarà mitjançant escales de mà o rampes proveïts de baranes 
normalitzades. Queda prohibit servir-se del propi entramat, estrebats o encofrat per al descens o ascens dels 
treballadors. 
• Es realitzarà un estudi previ del sòl per comprovar la seva estabilitat i calcular el talús necessari. 
• Les vores superiors del talús, depenent de les característiques del terreny i profunditat de l'excavació, s'ha d'indicar 
la mínima distància d'acostament al mateix per a persones i vehicles. 
• S'evitaran els abassegaments pesats a distàncies menors a 2m de la vora del talús de l'excavació. 
• Es disposaran baranes protectores de 90cm d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeus en el perímetre de 
l'excavació, en la vora superior del talús ia 0,6 m d'aquest. 
• Les vores de buits, escales i passarel · les estaran proveïts de baranes normalitzades. 
• Els operaris no han de romandre en plans inclinats amb forts pendents. 
• Els operaris no hauran de romandre en el radi d'acció de màquines o vehicles en moviments. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'ascens o descens de càrregues es realitzarà lentament, evitant moviments bruscos que provoquin la seva 
caiguda. 
• Les càrregues no seran superiors a les indicades. 
• La maquinària a utilitzar en l'excavació complirà amb les especificacions previstes en aquest document dins 
l'apartat de maquinària. 
• La maquinària disposarà d'un sistema òptic-acústic per a senyalitzar la maniobra. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions previstes en aquest document dins l'apartat d'eines 
elèctriques. 
• Evitar l'acumulació de pols, gasos nocius o falta d'oxigen. 
• La il luminació a la zona de treball serà sempre suficient. 
• Es disposarà d'extintors en obra. 
• Es disposarà d'una bomba de buidatge quan hi hagi previsió de fortes pluges o inundacions. 
• En cas d'haver plogut, es respectaran especialment les mesures de prevenció causa de l'augment de la perillositat 
de desploms. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Casc de seguretat. 
• Calçat amb sola antilliscant. 
• Calçat amb puntera reforçada. 
• Botes de goma o PVC. 
• Protectors auditius. 
• Guants de cuir. 
• Roba de treball adequada. 
• Roba de treball impermeable. 
• Roba de treball reflectant. 
• Cinturó de seguretat i punts d'amarratge. 
 
5.2. Treballs Previs 
Tanca d'Obra 
RISCOS: 
• Afeccions cutànies. 
• Incendis i explosions. 
• Projecció de substàncies en els ulls. 
• Cremades. 
• Intoxicació per ingesta. 
• Intoxicació per inhalació de vapors. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Les substàncies catalogades com a perilloses, ja siguin residus o abassegaments de material de construcció, s'han 
d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses 
mantenint la distància de seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompatibles. Així mateix, es 
disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment senyalitzades i en zones d'accés 
restringido.Las casetes que emmagatzemin substàncies perilloses disposaran ventilació i il · luminació adequades, 
estaran cobertes, tancades amb clau i es mantindran ordenades. En cas d'emmagatzemar substàncies que puguin 



emetre vapors inflamables, disposaran de lluminària antideflagrante.Las substàncies sensibles a les temperatures, 
com les inflamables, s'han de mantenir en lloc aïllat tèrmicament i protegit de fonts de calor o frío.Los llocs 
d'emmagatzematge de substàncies líquides perilloses no tindran embornals pels que puguin evacuar eventuals 
fugues o derrames.Las substàncies perilloses s'emmagatzemaran en envasos adequats, sempre tancats i ben 
etiquetats amb referència expressa a: identificació de producte, composició, dades responsable comercialització, 
pictograma que indiqui perillositat, frases R que descriuen els riscos del producte, frases S que aconsellen com 
manipular el producte i informació toxicològica. L'emmagatzematge es realitzarà el més pròxim a terra possible per 
evitar caigudes, es mantindran amb un estoc mínim i si cal comptaran amb cubeta d'retención.En els punts 
d'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà de sorra o un altre absorbent per a cas de vessament. 
En els punts d'emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà d'extintor químic i de CO2.Los treballadors 
que manipulin substàncies perilloses comptaran amb la necessària formació i informació. 
• Les substàncies catalogades com a perilloses, ja siguin residus o abassegaments de material de construcció, s'han 
d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses, 
mantenint la distància de seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompatibles. Així mateix, es 
disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment senyalitzades i en zones d'accés 
restringit. 
 
6. Maquinària 
En aquest punt es detalla memòria descriptiva de la maquinària prevista durant l'execució de l'obra, assenyalant per 
a cada una d'elles els riscos no eliminables totalment i les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos. 
• Han de disposar de «marcatge CE», declaració «CE» de conformitat i manual d'instruccions. Aquella maquinària 
que per la seva data de comercialització o de posada en servei per primera vegada no els sigui aplicable el 
marcatge CE, s'han de sotmetre a la posada en conformitat d'acord amb el que estableix el RD1215/1997. 
• La maquinària posada en servei a l'empara del que disposa el RD1644/2008 que estableix les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines complirà els requisits de seguretat establerts al seu annex I. 
 
6.1. Empenta i Càrrega 
RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell en ascendir o descendir de la màquina. 
• Bolcades, esllavissades ... de la maquinària. 
• Atrapaments de persones per desplom de talussos o bolcada de maquinària per pendent excessiva. 
• Xocs contra objectes o altres màquines. 
• Atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Pols, soroll i vibracions. 
• Contactes amb infraestructura urbana: xarxa de sanejament, subministrament d'aigua, conductes de gas o 
electricitat. 
• Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Mentre treballin en obra maquinària d'empenta i càrrega dels RECURSOS PREVENTIUS tindran presència 
permanent a l'obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva 
presència. 
• El personal que utilitzi la maquinària disposarà de la formació adequada. 
• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles, neta de residus i prou il luminada i no es 
permetrà el pas de vianants o operaris. 
• Es traçaran i senyalitzaran els camins de pas de la maquinària que romandran en correctes condicions, evitant la 
formació de sots, flonjalls i zones de fang excessiu. 
• L'ascens i descens de l'operador a la màquina es realitzarà en posició frontal, fent ús dels esglaons i agafadors, 
evitant saltar a terra, i amb el motor apagat. 
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible. 
• Els terrenys secs seran regats per disminuir la concentració de pols originat per la maquinària. 
• Es col locaran "topalls de final de recorregut" a 2 m. de les vores d'excavació, per evitar una aproximació excessiva 
a aquests. 
• No s'aplegaran piles de terra a distàncies inferiors a 2 m. de la vora de l'excavació. 
• Es col locaran tacs d'immobilització a les rodes, abans de deixar anar els frens quan la màquina estigui en posició 
d'aturada. 
• S'ha de circular a una velocitat màxima de 20 km / h dins del recinte de l'obra. 
• Es tindrà cura especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 



• S'ha d'impedir l'entrada de gasos a la cabina del conductor, mitjançant la inspecció periòdica dels punts 
d'escapament del motor. 
• Es mantindrà una distància superior a 3 m. de línies elèctriques inferiors a 66.000 V. i a 5 m. de línies superiors a 
66.000 V. 
• Les operacions de manteniment es realitzaran amb el motor apagat. 
• El canvi d'oli es realitzarà en fred. 
• En maquinària de pneumàtics, la pressió d'aquests serà la indicada pel fabricant i es revisarà setmanalment. 
• No s'obrirà la tapa del radiador quan es produeixi un escalfament excessius del motor, ja que els vapors 
provocarien cremades greus. 
• Apagar el motor i treure la clau per realitzar operacions en el sistema elèctric. 
• S'utilitzaran guants de goma o PVC per a la manipulació de l'electròlit de la bateria. 
• S'utilitzaran guants i ulleres antiprojecció per a la manipulació del líquid anticorrosió. 
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s'ha treballat en terrenys inundats. 
• Es realitzarà comprovació diària del funcionament del motor, frens, nivells d'oli, llums i dispositius acústics. 
• No es treballarà amb vents forts o condicions climatològiques adverses. 
• Han de disposar de cabines de seguretat antibolcada (ROPS) i antiimpacte (FOPS). 
• Abans de començar a treballar: ajustar el seient, comprovació del funcionament dels comandaments i posada en 
marxa dels suports hidràulics de immobilització. 
• Han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor timbrat revisat al dia. 
• Tindran llums, botzina de retrocés i de limitador de velocitat. 
• No es treballarà sobre terrenys amb inclinació superior al 50%. 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques de cos sencer per a un període de referència de vuit 
hores per a operadors de maquinària pesada no superarà 0,5 m/s2, sent el valor límit de 1,15 m/s2. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció. 
• Calçat amb sola aïllant. 
• Guants aïllants de vibracions. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball reflectant. 
• Protectors auditius. 
• Mascaretes antipols. 
• Cinturó de seguretat del vehicle. 
• Cinturó abdominal antivibratori. 
 
Pala Carregadora 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Per a realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor, fre de mà i bloqueig 
de màquina. 
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a mitjà de transport de persones o grua. 
• L'extracció de terres s'ha de fer en posició frontal al pendent. 
• El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la 
pala. 
• No es sobrecarregarà la cullera per sobre de la vora de la mateixa. 
 
Retroexcavadora 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Per a realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es pararà el motor, fre de mà i bloqueig 
de màquina. 
• Queda prohibit l'ús de la cullera com a mitjà de transport de persones o grua. 
• Senyalitzar amb calç o guix la zona d'abast màxim de la cullera, per impedir la realització de tasques o 
permanència dins de la mateixa. 
• Els desplaçaments de la retro es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la marxa. 
Excepte el descens de pendents, que es realitzarà amb la cullera recolzada en la part posterior de la màquina. 
• Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades, seran realitzats per la zona de major altura. 
 
6.2. Transport 
RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell en ascendir o descendir de la màquina. 
• bolcades, esllavissades... de la maquinària. 



• Xocs contra objectes o altres màquines. 
• Atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Atrapaments. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Pols, soroll i vibracions. 
• Contactes amb infraestructura urbana: xarxa de sanejament, subministrament d'aigua, conductes de gas o 
electricitat. 
• Cremades. 
 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques de cos sencer per a un període de referència de vuit 
hores per a operadors de maquinària pesada no superarà 0,5 m/s2, sent el valor límit de 1,15 m/s2. 
• Mentre treballin en obra maquinària de transport dels RECURSOS PREVENTIUS tindran presència permanent a 
l'obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial Decret 604/2006 exigeix la seva presència. 
• Fins i tot per circulació per l'interior de l'obra, els conductors disposaran del corresponent permís i la formació 
específica adequada. 
• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles, neta de residus i prou il · luminada i no es 
permetrà el pas de vianants o operaris. 
• Es traçaran i senyalitzaran els camins de pas de vehicles que romandran en correctes condicions, evitant la 
formació de sots, flonjalls i zones de fang excessiu. 
• L'ascens i descens del conductor al vehicle es realitzarà en posició frontal, fent ús dels esglaons i agafadors, 
evitant saltar a terra, i amb el motor apagat. 
• La cabina haurà de romandre neta de draps bruts i combustible. 
• Els terrenys secs seran regats per disminuir la concentració de pols originat pels vehicles 
• S'ha de circular a una velocitat màxima de 20 km / h dins del recinte de l'obra. 
• Es tindrà cura especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 
• Les operacions de manteniment es realitzaran amb el motor apagat. 
• El canvi d'oli es realitzarà en fred. 
• Els pneumàtics tenen la pressió indicada pel fabricant i es revisarà setmanalment. 
• No s'obrirà la tapa del radiador quan es produeixi un escalfament excessiu del motor, ja que els vapors provocarien 
cremades greus. 
• Es comprovarà el funcionament dels frens si s'ha treballat en terrenys inundats. 
• Es realitzarà comprovació diària del funcionament del motor, frens, nivells d'oli, llums i dispositius acústics. 
• Han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor timbrat i revisat. 
• Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 
 
EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
• Cinturó abdominal antivibratori. 
• Casc de seguretat. 
• Calçat de seguretat adequats per a la conducció. 
• Botes impermeables. 
• Botes de goma o PVC. 
• Guants aïllants de vibracions. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC. 
• Roba de treball reflectant. 
• Roba de treball impermeable. 
• Ulleres de protecció. 
• Protectors auditius. 
 
Camió Transport 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
• Les càrregues es repartiran uniformement a la caixa; En cas de materials solts, s'han de cobrir mitjançant una lona 
i formaran un pendent màxim del 5%. 
• Prohibit el transport de persones fora de la cabina. 
• Es col locarà el fre en posició de frenada i falques d'immobilització sota de les rodes en cas d'estar situat en 
pendents abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega. 
• Per a la realització de la càrrega i descàrrega, el conductor romandrà fora de la cabina. 
• La càrrega i descàrrega es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega. 



• S'utilitzaran escales metàl liques amb ganxos d'immobilització i seguretat per ascendir o descendir a la caixa. 
Evitant pujar grimpant sobre la caixa o baixar saltant directament a terra. 
 
Dúmper 
MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL LECTIVES: 
• Els conductors del dúmper disposaran del permís classe B2, per autoritzar la seva conducció. 
• La posada en marxa es realitzarà subjectant fermament la maneta, amb el dit polze en el mateix costat que els 
altres, per evitar atrapaments. 
• La càrrega, no tindrà un volum excessiu que dificulti la visibilitat frontal del conductor. 
• La càrrega no sobresortirà dels laterals. 
• Estarà prohibit el transport de persones en el cubilot del dúmper. 
• No es transitarà sobre talussos i superfícies amb pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en secs. 
• El descens sobre superfícies inclinades es realitzarà frontalment, al contrari que l'ascens que es realitzarà marxa 
cap enrere, per evitar la bolcada del vehicle, especialment si està carregat. 
 
7. Procediments coordinació d'activitats empresarials 
Tal com estableix el Reial Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de 
riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es requereix un sistema eficaç de coordinació 
empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d'activitats empresarials en 
un mateix centre de treball. 
Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents mesures: 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en la obra.Antes del començament de l'activitat en 
obra de qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal posarà en el seu coneixement que 
disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial.El contractista principal 
assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de les empreses concurrents de la 
informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de seva incumbència.Previ al començament 
de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de manera suficient les instruccions de 
caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a tots els treballadors 
intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents empreses i en última 
instància en el contractista principal. 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir el eficaç funcionament de la coordinació 
d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents en l'obra. 
• Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol empresa concurrent en aquesta, el contractista principal 
ha d'assabentar que disposa la documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial. 
• El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats als responsables preventius de les 
empreses concurrents de la informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de la seva 
incumbència. 
• Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran difós de manera 
suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, procediments i protocols d'actuació a 
tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents 
empreses i en última instància en el contractista principal. 
 
8. Control d'accés a l'obra 
El contractista principal posarà en pràctica un procediment de control d'accessos tant de vehicles com de persones a 
l'obra de manera que quedi garantit que només persones autoritzades puguin accedir-hi. 
Serà en el Pla de Seguretat i Salut on es materialitzi la manera com aquest es durà a terme i serà el coordinador en 
l'aprovació preceptiva d'aquest pla qui validi el control dissenyat. 
Aquest document estableix els principis bàsics de control entre els quals es contemplen les següents mesures: 
• El contractista designarà una persona del nivell de comandament per responsabilitzar-se del correcte funcionament 
del procediment de control d'accessos. S'informarà el coordinador de seguretat i salut del nomenament abans del 
començament de l'obra i en el cas de substitució. Si es produeix una absència puntual d'aquest en l'obra, es 
designarà substitut competent de manera que en cap moment quedi desatès aquest control. 
• La tanca perimetral de l'obra garantirà que l'accés tant de vehicles com de vianants a l'obra queda restringit als 
punts controlats d'accés. 
• Quan per motius derivats dels propis treballs de l'obra sigui necessari retirar part de les tanques d'accés a l'obra 
deixant expedit el mateix per punts no controlats, caldrà que es disposi personal de control en aquests llocs. 
• En els accessos a l'obra se situaran cartells senyalitzadors, conforme al Reial Decret 485/1997 senyalització de 
llocs de treball, que informin sobre la prohibició d'accés de persones no autoritzades i de les condicions establertes 
per a l'obra per a l'obtenció d'autorització. 



• Durant les hores en què en l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedarà totalment tancada, bloquejant 
els accessos habitualment operatius en horari de treball. 
• El contractista garantirà, documentalment si cal, que tot el personal que accedeix a l'obra es troba al corrent en les 
seues obligacions amb l'administració social i sanitària i disposa de la formació apropiada derivada de la Llei de 
prevenció de riscos, Conveni d'aplicació i resta de normativa del sector. 
 
9. Legislació 
Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre a l'arbitri dels tribunals amb jurisdicció en el lloc de l'obra. 
Durant la totalitat de l'obra es farà el que disposa la normativa vigent, especialment la d'obligat compliment entre les 
quals cal destacar: 
Reial Decret 2291/1985 de 8 de novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos. 
Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la Comercialització i Lliure Circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 
Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
Reial decret 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals. 
Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, especialment dorsolumbars, per als treballadors. 
Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball amb equips que inclouen pantalles 
de visualització. 
Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens 
durant el treball. 
Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics 
durant el treball. 
Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels EPI. 
Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball. 
Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. 
Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos relacionats amb els 
agents químics durant el treball. 
Reial decret 842/2002 de 2 d'agost REBT.Reglament Electrotècnic per a BT i instruccions complementàries. 
Reial decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obra o 
altres aplicacions. 
Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús 
d'equips en treballs temporals d'altura. 
Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin 
derivar de l'exposició a vibracions mecàniques. 
Guia tècnica per al'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels equips de treball. 
Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll. 
Reial decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 
amb risc d'exposició a l'amiant. 
Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997 abans esmentats. 
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i Reial Decret 1109/2007 que la 
desenvolupa. 
Resolució d'1 d'agost de 2007 de la Direcció General de Treball que inscriu i publica el Conveni Col · lectiu General 
del Sector de la Construcció. 
En totes les normes esmentades anteriorment que després de la seua publicació i entrada en vigor hagin sofert 
modificacions, correcció d'errors o actualitzacions per disposicions més recents, es quedarà amb el que disposa 
aquestes últimes. 
 
Figueres, octubre de 2019 
Jordi Ricart Solé. Arquitecte 
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