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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1. AGENTS. 
 

A PROMOTOR 
Ajuntament d’Amer. 
 

B PROJECTISTA 
Àngel Manuel Pomar Marín, arquitecte. 
 
 

1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA 

A INTRODUCCIÓ 
Les instal·lacions descrites en aquest projecte quedaran dins una de les actuals zones esportives 
municipals, concretament en la que es troba el camp de futbol. 
El camp de futbol municipal ha estat objecte de diferents actuacions encaminades a millorar les 
instal·lacions. Fins a dia d’avui s’han  realitat les següents obres: col·locació de gespa i enllumenat artificial 
i nous vestidors.  
 

B EMPLAÇAMENT I ENTORN 
La instal·lació esportiva es troba ubicada en sòl urbà, en el marge esquerra del Riu Brugent, i s’accedeix a 
través del camí de Santa Brígida. 
Es un paratge lliure d’edificacions atesa la naturalesa de sòl rústic que l’envolta. 
La piscina quedarà ubicada dins l’àmbit tancat de la instal·lació. 
La finca té la referència cadastral 17007A003001190000WO 
 

C ASPECTES DE CAIRE ADMINISTRATIU 
Afectacions. 
Tota l’obra es realitza en terrenys de titularitat municipal sense que calgui afectar provisionalment o 
temporalment altres terrenys. 
Durant l’execució de les obres no caldrà afectar la via pública. 
No es preveu afectar instal·lacions generals de serveis urbans. 
 
Necessitat de l’actuació. 
De bell antuvi la població d’Amer refrescava les calors estiuenques en les aigües del riu Brugent, aprofitant 
el petit embassament provocat per una resclosa. 
Actualment en tot el municipi hi ha dues piscines d’ús públic però de titularitat privada. Ambdues allunyades 
del centre urbà i de capacitat molt limitada. 
La construcció d’una piscina ha estat una demanda continuada de la població en els darrer anys. 
Actualment, l’Ajuntament d’Amer està impulsant un projecte de promoció turística sota el nom de “Amer: 
Centre actiu de la Via Verda”, amb els objectius de consolidar i millorar la oferta turística del municipi, 
aprofitant les sinèrgies de la via verda i la ruta del carrilet i tot l’entorn natural. 
Forma part d’aquest projecte la instal·lació d’una piscina que ha de complementar l’oferta adreçada al 
turisme de caire esportiu. 
 
Ús de la instal·lació. 
La instal·lació serà de pública concurrència destinada al bany i a la pràctica de la natació d’esbarjo i no pas 
de competició. 
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Tipus d’obra i classificació. 
Es tracta d’una obra d’edificació, considerada com a obra major i classificada, segons el RDL 3/2011 (text 
refós de la Llei de contractes del sector públic), com de primer establiment.  
 
Superfícies i volums. 
 
Superfícies construïdes: 

 
- Piscina adults: 

 
43’27 m2

- Piscina infantil: 173’92 m2

- Sala de màquines: 70’95 m2

- Accés sala de màquines: 12’65 m2

 
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA: 300’79 m2

 
- Vas adults: 
 
Les superfícies que a continuació es relacionen engloben els espais destinats a piscina i pista de pàdel. 
 

- Zona de pàdel:     315’71 m2

     Pista de joc: 200’00 m2 
     Zones de pas:   80’93 m2 
     Murs i talussos: 34’78 m2 
- Zona de bany:     591’56 m2

     Piscina adults (làmina aigua): 162’00 m2  
     Piscina infantil (làmina aigua):   38’00 m2  
     Accés sala de màquines: 12’53 m2  
     Platja: 379’03 m2  
- Zona verda:  1.033’19 m2

- Accés i tancaments:       46’46 m2

- Reserva espai casetes:  31’06 m2

 
TOTAL SUPERFÍCIES: 

 
2.017’98 m2

 
 
Normativa urbanística. 
En el municipi d’Amer són d’aplicació les Normes Subsidiàries de Planejament, text refós de l’any 2006. 
El sòl es troba en sòl urbà, Zona d’Equipaments comunitaris (Clau 7) amb les següents condicions 
d’edificació: 
 
Edificabilitat: 1’00 m2/m2. 
Ocupació: 40 % 
Alçada màx.:  9 mts. (o fins a 12 mts. per necessitats justificades de l’equipament.) 
 
El tipus d’actuació no incideix sobre els paràmetres que regulen l’aprofitament urbanístic. 
 
 
Normatives sectorials. 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE). 
El projecte observa els requisits bàsics definits que són d’obligat compliment segons el RD 742/2013. 
 
- DB SUA. Seguretat d’utilització i accessibilitat. 
- DB HS4. Subministrament d’aigua. 
 
 
NORMATIVA SANITÀRIA. 

- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d’ús públic. 
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- Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 
95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic. 

- Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual  
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas. 

 
ACCESSIBILITAT. 
L’ús de l’edifici queda dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat i del 
Decret 135/1995, de 24 de març. 
Tots els itineraris són accessibles i l’accés a l’interior de les piscines es realitzarà a través d’una cadira-
grua mòbil que, un cop situada a la vora de la piscina, podrà ser accionada pel propi usuari. 
 
ECOEFICIÈNCIA 
Les prescripcions del decret 21/2006 són d’aplicació en els edificis de nova construcció i per a determinats 
usos. La construcció de dues piscines totalment exteriors sense envoltant no es considera sigui un edifici, i 
per tant no li és d’aplicació la citada normativa. La sala de màquines no és un dels usos contemplats en el 
decret.  
No obstant, en la construcció del sostre de la sala de màquines s’utilitzarà un sistema preindustrialitzat. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
El projecte enumera i defineix els controls que s’han de realitzar, segons les normes d’obligatori 
compliment, d’acord amb el que determina el Decret 375/1988, d’1 de Desembre, sobre control de qualitat 
de l’edificació; i també el CTE Annex II. 
L’arquitecte tècnic, aparellador, on en absència d’aquests el tècnic responsable que intervingui en la 
direcció de les obres elaborarà un programa de control de qualitat, que s’haurà de posar en coneixement 
del promotor. 
 
RESIDUS 
El projecte inclou un Estudi de gestió de residus d’acord amb el que estableix l’article 4 del Real Decret 
105/2008 en la forma i contingut establert en el model normalitzat que aprova l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
SEGURETAT I SALUT 
Juntament amb el projecte d’obres es redactarà un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut d’acord amb els criteris que figuren a l’art. 4 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Si durant l’execució de l’obra hagués d’intervenir més d’una empresa o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan aviat com constati aquesta circumstància, 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d’obra. 
El contractista de l’obra caldrà que elabori un Pla de Seguretat i Salut en el treball que s’haurà d’aprovar 
abans de l’inici de les obres. 
 
Pressupost de l’obra. 
El pressupost d’execució material de tota l’obra és de 248.100’99 € i el pressupost base de licitació és de 
357.240’62 €, amb l’IVA del 21 % inclòs. 
Atès que l’obra es preveu pugui ser executada en dues fases, més endavant es desglossa aquests imports 
per a cada una d’elles. 
 
Pressupost administratiu. 
La efectiva execució de l’obra farà necessària la realització dels següents treballs a valorar econòmicament 
de forma complementaria: 

 
- Estudi bàsic de seguretat i salut. 
- Direcció d’obra i direcció d’execució d’obra. 
- Coordinador en fase d’obra en matèria de seguretat i salut. 
- Programa de control de qualitat. 
- Estudi geotècnic. 

 
Igualment, caldrà redactar els següents documents per poder posar en servei la instal·lació: 

9



 

 
- Projecte elèctric. 
- Projecte d’activitat. 

 
Fórmula de revisió de preus. 
Atesa que la durada de l’obra es preveu inferior a un any no es proposa fórmula de revisió de preus. 
 
Termini d’execució i de garantia. 
Es preveu un termini d’execució de l’obra de: 

- 3 mesos, la primera fase. 
- 1 mes la segona 

 
Es proposa un termini de garantia d’un any per a cada una de les fases. 
 
Fases d’execució i imports de cada fase. 
Es preveu executar l’obra en dues fases. 
 

PRIMERA FASE. 
Aquesta fase comprèn la construcció de les dues piscines, la platja, accés al recinte i els tancaments 
de la zona de bany. En aquesta fase també es contemplen les connexions amb la xarxa de 
subministrament elèctric, la xarxa d’abastament d’aigua i la xarxa de sanejament i drenatge. 
En un Annex es fan constar actuacions complementàries que millorin el resultat de l’obra, amb la 
corresponent valoració. Es proposen com a millores: Reg de la zona enjardinada i incorporació sistema 
ultraviolat en el tractament de l’aigua de les piscines. En un Annex es fan constar actuacions 
complementàries que millorin el resultat de l’obra, amb la corresponent valoració. 
El pressupost d’execució material de la primera fase puja a la quantitat de 217.451’33 € i el pressupost 
base de licitació és de 313.108’17 €, amb l’IVA del 21 % inclòs. 
 
SEGONA FASE 
En aquesta fase es preveu la instal·lació de la pista de pàdel, enllumenat, passos perimetrals i l’espai 
per a casetes vestidor, incloses aquestes. 
En un Annex es fan constar actuacions complementàries que millorin el resultat de l’obra, amb la 
corresponent valoració. 
El pressupost d’execució material de la segona fase puja a la quantitat de 30.649’66 € i el pressupost 
base de licitació és de 44.132’45 €, amb l’IVA del 21 % inclòs. 

 
Programa de l’obra. 
La distribució de treballs en el temps queda reflectida en els quadres que figuren a l’Annex d’aquesta 
memòria per a cada una de les fases. 
 
Proposta de classificació del contractista. 
D’acord amb el que estableix el RGLCAP (aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre) i en base a la 
naturalesa i import de cada fase de l’obra es proposa que el contractista acrediti la següent classificació: 
 

PRIMERA FASE. 
 
  Grup C:   Edificacions. 
  Subgrup 2:  Estructures de fàbrica o formigó. 
  Categoria: E  

 
SEGONA FASE. 

 
  Grup C:   Edificacions. 
  Subgrup 6:  Paviments, soleres i alicatats 
.  Subgrup 9:  Fusteria metàl·lica 
  Categoria: D  

 
PRIMERA I SEGONA FASE SIMULTÀNIAMENT. 

 
  Grup C:   Edificacions. 
  Subgrup 2:  Estructures de fàbrica o formigó. 
  Subgrup 6:  Paviments, soleres i alicatats 
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.  Subgrup 9:  Fusteria metàl·lica 
Categoria: E  

 
Documentació. 
El projecte es composa de documentació escrita i gràfica, identificada amb els següents Títols: 
 

I. MEMÒRIA 
Memòria descriptiva. 
Memòria constructiva. 
Compliment del CTE. 
Annexes a la Memòria. 
 

II. PLEC DE CONDICIONS I PRESSUPOST 
Generals, Facultatives i Econòmiques. 
Particulars. 
Quadres de preus. 
Amidaments. 
Pressupost. 
Resum de pressupost. 

 
III. PLÀNOLS 

De informació. 
De descripció. 
De detalls. 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

A OBJECTE DEL PROJECTE 
Descriure i valorar les obres a realitzar per a la construcció d’una piscina a l’aire lliure i una pista de pàdel 
dins la zona esportiva municipal del camp de futbol, per a ús públic. 
 

B PROGRAMA DE NECESSITATS 
L’equip de govern de l’Ajuntament, atenent a les característiques de la població i als projectes de promoció 
que es vinculen, proposa el següent programa de necessitats: 
 

- Piscina per adults. 
- Piscina infantil. 
- Pista de pàdel. Estudi i previsions per a una segona pista. 

 
La instal·lació haurà de ser adaptada a persones amb mobilitat reduïda. 
Es demana que la superfície de làmina d’aigua no superi els 200 m2. 
Com a vestidors i dutxes s’utilitzaran els existents a la mateixa instal·lació. Les casetes-vestidors 
complementaran la dotació. 
 

C DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Emplaçament. 
La zona destinada al bany es situa en un espai en el que fins fa poc hi havien els antics vestidors i una 
explanada sense cap utilitat. És l’únic espai dins l’equipament esportiu que permet desplegar el programa 
de necessitats abans descrit. 
 
Organització dels espais. 
Gran part dels terrenys afectats presenten una orografia planera agafant més cota la part situada al nord-
est, a l’alçada dels nous vestidors. 
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La zona de bany es composa de dos vasos que han de situar-se a la part més ampla i planera de la 
instal·lació esportiva. La pista de pàdel es situa a la part més estreta i alta deixant espai suficient per a una 
segona pista. 
Atès que part dels terrenys són inundables aquesta distribució és coherent amb els condicionants 
establerts per la legislació que regula les construccions en zones inundables. 
Els vasos de les piscines gaudiran d’una platja pavimentada de superfície antilliscant i la resta de terreny 
quedarà preparada per un posterior acabat amb gespa natural, ja l’enjardinament i reg no forma part del 
projecte. 
Entre els dos vasos es situarà la sala de maquinària i dipòsits d’aigua i filtratge. Es projecta de forma 
soterrada al trobar-se en zona inundable, seguint les prescripcions de l’informe emès per l’ACA. 
 
Informe tècnic de l’ACA. 
En base a una memòria valorada prèvia a la redacció d’aquest projecte l’ACA va emeter informe sobre la 
compatibilitat de l’actuació atès la inundabilitat d’una part de la instal·lació esportiva. 
El projecte observa les prescripcions del referit informe. Així, les rasant definitives de tota la zona de bany i 
estada es situa a una cota que no supera les de les rasants del terreny natural. 
En relació a les tanques, aquestes seran de filat metàl·lic permetent així el pas de l’aigua. 
En els trams en que la tanca necessita recolzar-se en un muret de contenció de terres, degut a l’excavació 
a fer, la coronació del muret es situa aproximadament a la mateixa cota que tenia en aquell tram el terreny 
natural. 
En un Annex s’adjunta el referit informe de l’ACA.. 
 
Instal·lacions i serveis. 
Es segueixen les recomanacions del Manual tècnic elaborat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social 
 
AFORAMENT 
Es considera el nombre el nombre màxim de persones que poden utilitzar al mateix temps les instal·lacions 
de la piscina, sense que se’n derivi un increment del risc no controlable per a la seva salut i seguretat. 
Aquest aforament màxim ha de garantir, també, el benestar dels usuaris permetent una utilització còmoda 
de les instal·lacions. 
 

- Aforament per sup. làmina d’aigua (1p/2’5 m2): 80 p. 
- Aforament per zona d’estança (1 p/4’0 m2): 258 p. 

 
Aforament total: 338 persones. 

 
L’aforament màxim de cada zona estarà exposat en un lloc visible per a tots els usuaris. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Les característiques de les instal·lacions i els serveis annexos de les piscines han de garantir la prevenció 
de riscos sanitaris i d’accidents, i afavorir el benestar dels usuari. 
Les superfícies de tots els elements que integren les instal·lacions i els equipaments de la piscina són de 
materials resistents als agents químics, de color clar i de neteja i desinfecció fàcils. En la construcció 
d’aquests elements no s’utilitzen materials susceptibles de constituir un substrat per al creixement microbià. 
Els paviments, les superfícies de pas i les escales es dissenyen amb materials antilliscants. 
La zona de la platja té una pendent de l’1 % per evitar la formació de tolls. 
Els materials antilliscants que s’utilitzin en la instal·lació han de complir la norma DIN 51.097, que estableix 
els nivells següents: 
 

Nivell A) 
- Circulacions de peus nus 
- Vestidors individuals i col·lectius 

 
Nivell B) 

- Dutxes 
- Sanitaris 
- Platges al voltant dels vasos 
- Fons dels vasos on es faci peu 
- Fons dels vasos de clapoteig 
- Fons mòbils 
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- Escales fora de l’aigua a la zona de peus nus 
 

Nivell C) 
- Escales d’accés a l’aigua 
- Pediluvis 
- Coronaments inclinats per al desbordament dels vasos. 

 
Els elements metàl·lics de les instal·lacions són de materials resistents a l’oxidació. 
La instal·lació compte amb boques d’aigua per permetre la neteja de tot el conjunt. 
 
VASOS 
 
Es trobaran a l’aire lliure. Hi hauran de dos tipus: per a adults i per a infants. 
  
o Piscina d’adults. 

De forma rectangular, amb una superfície de làmina d’aigua de 162 m2 i una profunditat mitja de 1’58 m 
(1’20 – 2’00 – 1’88), el que representa un volum d’aigua de 256’68 m3. 
L’accés es realitzarà a través de quatre escales de mà, integrades a la piscina i separades entre elles 
menys de 15 metres. 
El disseny de la piscina és desbordant, el que significa que el nivell d’aigua anirà enrasat amb el 
paviment de la platja. Per això és necessari construir una canalització al llarg de tot el perímetre del vas. 
L’interior del vas anirà revestit amb un gres porcellànic antilliscant de la firma comercial Rosa Gres, 
model Mistery White, o altre equivalent. 
En el fons del vas es disposaran boneres per facilitar la recirculació de l’aigua i el buidatge de la piscina. 
També es disposaran boques d’impulsió distribuïdes pels costats llargs. 
L’accés per a persones amb la mobilitat reduïda es farà utilitzant una cadira mòbil model PAL de la firma 
CYMEQ. 

 
o Piscina infantil. 

De forma circular, amb una superfície de làmina d’aigua de 38 m2 i una profunditat mitja de 0’47 m (0’45 
– 0’50), el que representa un volum d’aigua de 19’00 m3. 
El disseny de la piscina és també serà desbordant i l’accés es farà a través d’una escala d’obra situada 
dins el vas. 
L’interior del vas anirà revestit amb un gres porcellànic antilliscant de la firma comercial Rosa Gres, 
model Mistery White. 
En el fons del vas es disposarà una bonera per facilitar la recirculació de l’aigua i el buidatge de la 
piscina. També es disposaran boques d’impulsió distribuïdes uniformement. 

 
o Platja. 

Al voltant de les piscines s’executarà un paviment continu de morter de microciment, de màxima 
resistència, impermeable i antilliscant, tipus Coverlan Deco CQ, color groc sorra. 
 

o Sala de maquinaria. 
Espai soterrat de 70’95 m2 de superfície construïda, amb un dipòsit de compensació de 25 m3 i un altre 
de 4’2 m3. Per a cada piscina hi hauran dues bombes d’impulsió que treballaran alternativament, un filtre 
de sorra, un dosificador de floculant, dosificadors de clor i pH, rellotge programador i accessoris. 
A la sala de màquines s’accedeix per una escala d’amplada suficient per facilitar la instal·lació dels 
equips de filtratge. 
 

o Pista de pàdel. 
Es preveu la instal·lació d’una pista de pàdel Model Aura PRO distribuïda per la firma Produir Sports, o 
altre equivalent.  
Les dimensions de la pista seran de 20 x 10 m delimitada per vidres de seguretat temperats 
tèrmicament. L’estructura serà d’acer galvanitzat, portes amb xarneres, pany i clau, pintat de color verd. 
La pista serà de gespa artificial de competició model Prisma, de 13 mm d’alçada, de color verd, sobre 
una base especial Prodiur de poliuretà i sorra de sílice de granulometria seleccionada. 
La instal·lació es dotarà amb una il·luminació composada per quatre bàculs amb vuit projectors de 400 
wats. 
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DUTXES 
 
Les dutxes seran d’acer inoxidable de doble ruixador antivandàlic, model 
Artic de la casa ADO, o altre equivalent; només per a aigua freda. 
La base de la dutxa serà del mateix material que la platja i es col·locarà 
un embornal de la casa ACO, model Self 100, amb reixa de polipropilè 
negre amb Microgrip, o altre d’equivalent.  
 
 
 
 
 
 
REIXAT 
 
El sistema de protecció de la zona de bany es farà amb bastidor de malla 
electrosoldada amb diversos plecs per millorar la seva rigidesa, de la 
casa RIVISA, model Bricofax, o altre equivalent. 
Les dimensions de la malla seran de 100/50x50. Diàmetre del filferro: 
4mm. Alçada 2’00 mts. Color verd (Ral 6005) 
Els postes seran del tipus Lux 50 proveïts de cremallera longitudinal per a 
la fixació dels accessoris que suporten el bastidor (suport Fax). Xapa 
d'acer baix en carboni, segons norma EN-10142. Resistència a la tracció 
de 300 a 500 N/mm2. Postes proveïts de tap de polipropilè indegradable 
als agents atmosfèrics. 
 
 
ESPAI ENJARDINAT 
 
Es sembrarà una gespa resistent de baixa necessitat hídrica, composada per diferents varietats de Festuca 
arundinàcia. 
No forma part del projecte la instal·lació de cap element que generi ombra. No obstant el projecte preveu la 
possibilitat de plantar i es proposa que siguin quatre oms, seguint la tanca del camp de futbol; dos 
Tipuanes, situades al fons i un Xicranda al costat de l’entrada. Tots són arbres de fulla caduca.  
 

  
 

 
 
 

 

 
 

Om Tipuana Xicranda 
 
VESTIDORS 
 
Es preveu utilitzar els vestidors del camp de futbol per complir amb les necessitats d’aquest tipus 
d’instal·lacions. No obstant, es preveu instal·lar unes casetes prefabricades situades més a prop de la zona 
de bany. Aquestes es faran amb taulers fenòlics i estructura i ferratges d’acer inoxidable. Dites casetes no 
formen part del projecte. 
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D PREVISIONS DE CAIRE TÈCNIC 
 
Sistema estructural. 
a) Fonamentació. 

El disseny i dimensionat de la fonamentació es realitza a partir de les conclusions de l’Estudi geotècnic 
realitzat. 
La fonamentació de la sala de màquines es composarà d’una llosa de formigó armat de 35 cms de 
cantell, de formigó hidròfug i vibrat, damunt una capa de formigó de neteja de 10 cms de gruix. 
Els vasos de la piscina tindran una fonamentació de llosa armada de 25 cms de gruix, de formigó 
gunitat, damunt una capa de graves de 15 cms. de gruix. 
No es preveu cap incidència sobre altres fonamentacions ni afectacions sobre instal·lacions soterrades. 

b) Estructura portant. 
L’estructura portant de la sala de màquines serà de murs de formigó armat, encofrats a dues cares, de 
diferents gruixos i armats. Portaran un acabat impermeabilitzant les superfícies interiors exposades a 
l’acció de l’aigua (dipòsit de compensació) i tub de drenatge ranurat de PVC. 
Les parets dels vasos de les piscines seran de formigó armat gunitat, de 18 cms de gruix. 

c) Sostres. 
El sostre serà del tipus unidireccional, amb semibiguetes de formigó armat situades cada 60 cms, amb 
revoltons de formigó de cara plana, capa de compressió de 5 cms de gruix. 

 
Sistema de compartimentació. 
a) Verticals. 

La compartimentació de la sala de màquines es farà amb murs de formigó armat, encofrat a dues 
cares. Portaran un acabat impermeabilitzant les superfícies interiors exposades a l’acció de l’aigua 
(dipòsit de compensació). 

b) Horitzontals. 
No es preveuen. 

c) Tancaments practicables. 
No es preveuen. 

d) Defenses. 
El forat d’escala anirà protegit front el risc de caigudes amb una tanca de filat metàl·lic de la casa 
RIVISA, model Bricofax, o altre equivalent. 

 
Sistema envoltant.  
a) Coberta. 

La coberta queda conformada pel sostre de la sala de màquines, amb els acabats que s’especifiquen a 
l’aparta següent. 

b) Façanes. 
Les parets laterals de l’accés a la sala de màquines seran de formigó armat hidrofugat, per anar 
pintades. 

c) Buits de façana. 
Les buits seran de reixat de planxa galvanitzada per anar pintada de color gris fosc (NCS S 5502-B). 
La porta d’accés serà de doble full, de planxa galvanitzada plana idel mateix color que el reixat. 

d) Terra. 
Damunt la llosa de formigó es farà un acabat de morter fi lliscat per conformar pendents cap a 
l’embornal. 

e) Murs de contenció. 
S’han descrit a l’apartat Sistema estructural. 

f) Aïllaments. 
No es preveuen. 

g) Impermeabilitzants. 
Els murs de contenció exposats a les empentes dels terrenys portaran una làmina asfàltica LBM-30-FP 
tipus ESTERDAN 30 P PLAST o equivalent, amb una capa d’imprimació prèvia sobre el parament de 
formigó i bandes de reforç i una capa drenant i filtrant tipus DANODREN PLUS, de la casa Danosa, o 
equivalent. 
Damunt els emmacats de grava i entre el forjat de la sala de màquines i la solera del paviment d’acabat 
de la platja es posarà una làmina de polietilè. 
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Sistema d’acabats.  
a) Coberta. 

La coberta de la sala de màquines tindrà el mateix acabat que la platja de la piscina. 
Damunt el forjat es col·locarà una làmina de polietilè, una solera armada de 6 cms de gruix i un 
paviment continu antilliscant de morter de microciment del tipus Coverlan DecoCQ, color groc sorra. 

b) Façanes. 
Només les parets de la caixa d’escala formen part d’aquest sistema i aniran pintades amb pintura 
impermeabilitzant de color verd (NCS S 5030 G50Y). 

c) Paviments exteriors. 
Al voltant del vas es formará una vorera executada “in situ” amb formigó.  

d) Paviments interiors. 
No es preveu aquest tipus d’acabat. 

e) Revestiments. 
Els paraments interiors quedaran amb el formigó vist. 

f) Pintures. 
A l’exterior s’utilitzaran pintures plàstiques impermeables. 

g) Enrajolats i aplacats. 
No es preveu aquest tipus d’acabat. 

 
Sistema de condicionament ambiental i serveis. 
a) Relació d’instal·lacions i serveis. 

L’abastament d’aigua es realitza mitjançant connexió a la xarxa existent dins la instal·lació esportiva. 
No es preveu la instal·lació d’un comptador. 
A les instal·lacions actuals arriba subministrament elèctric en baixa tensió. 
Es preveu la connexió a la caixa general de protecció situada a l’entrada de les instal·lacions. 
No es preveu la instal·lació d’un comptador nou. 
No existeix xarxa de telefonia per cable. 
La nova instal·lació disposarà de les següents instal·lacions i serveis: 
 
- Sistema de recollida d’aigües plujanes, de drenatge i freàtiques. 
- Xarxa de distribució d’energia elèctrica en baixa tensió i d’enllumenat. 
- Xarxa de subministrament d’aigua. 
- Sistema d’impulsió, tractament i filtratge de l’aigua de la piscina. 
- Equips de seguretat front el ris d’incendi. 
 
El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetrà satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 

b) Sistema de recollida d’aigües plujanes, de drenatge i freàtiques. 
El projecte contempla la instal·lació de conductes per a la recollida superficial d’aigües de pluja, a 
través d’embornals; aigües de pluja que filtren al subsòl i les provinents per possible augment del nivell 
freàtic, a través de conductes ranurats. 
Les aigües superficials, les provinents de les dutxes i les residuals de la neteja dels filtres es 
condueixen a un emissari existent que les abocarà al riu Brugent. S’aprofitarà per col·locar una vàlvula 
antiretorn a dit emissari. No caldrà fer cap nou punt d’abocament. 
Les aigües recollides pels conductes de drenatge es portaran a un pou equipat amb una bomba que 
impulsarà les aigües fins a un rec existent i a una cota situada fora de la zona inundable. 

c) Xarxa de distribució d’aigua. 
El subministrament provindrà de la xarxa pública general que ja abasteix la instal·lació esportiva. 
La connexió es produirà a través d’un conducte que passarà de forma soterrada per darrera dels 
vestidors del camp de futbol. 
La distribució es farà per abastir la sala de màquines, les dutxes i les boques de reg. 
Es deixarà una arqueta de connexió de la futura xarxa de reg. 

d) Sistema de distribució d’energia elèctrica en baixa tensió i enllumenat. 
La potencia instal·lada serà: 16’41 kW 
 
- Piscina adults: 2 bombes de 4’06 kW cada una. Funcionament altern. 
- Piscina infantil: 2 bombes de 2’50 kW cada una. Funcionament altern. 
- Pou drenatge: 2 bombes de 0’55 kW. Funcionament altern. 
- Projectors pista de pàdel: 400 W x (8+8) ut. = 6’40 kW. (Previsió segona pista) 
- Il·luminació sala de màquines i escala: 0’20 kW. 
- Connexió càrrega bateria cadira-grua, porta accés i altres: 0’70 kW. 
- Reserva per a futura instal·lació d’enllumenat zona de bany i accés: 2’00 kW 
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La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament i garantint la seguretat de les persones i els bens. 
Del comptador existent sortirà la derivació individual (DI) que anirà soterrada dins tub fins els quadres 
de comandament i protecció a instal·lar a prop de la pista de pàdel i dins la sala de màquines. 
Per garantir el funcionament de la bomba del pou del sistema de drenatge la instal·lació es dotarà d’un 
generador elèctric d’encesa automàtica. 
 
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
No es preveu la instal·lació d’enllumenat a la zona de bany. 
A la sala de màquines es posaran 3 llumeneres superficials estanques equipades amb tubs 
fluorescents i detector de moviment. A l’escala d’accés es posarà un punt de llum estanc activitat 
també amb cèl·lula detectora de moviment, vinculada a un temporitzador. Els nivells d’il·luminació 
estan d’acord amb les prescripcions del CTE. La llumenera a instal·lar a l’escala garantirà una 
luminància de 20 lux. 
A la pista de pàdel, segons les normes NIDE, la il·luminació serà uniforme de forma que no dificulti la 
visió dels usuaris. S’assoleix un nivell d’il·luminació de 200 lux i una uniformitat de 0’5. 
Es dona compliment a la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d’instal·lacions esportives”. 
Els projectors es situaran a 6’00 mts d’alçada i aniran equipats amb làmpades d’halogenurs metàl·lics.  
 
Enllumenat d’emergència 
Es col·locarà enllumenat d’emergència a la sala de màquines, a prop del quadre de control i comandament 
elèctric. 

e) Sistema de ventilació 
La sala de màquines disposarà de ventilació natural a través de reixes de ventilació enfrontades. 

f) Equips d’extinció d’incendis. 
A prop del quadre elèctric es situarà un extintor de 6 kg Pols ABC. 

g) Habilitació d’espais per a la recollida i evacuació de residus. 
Es disposaran quatre papereres tipus trabucable. 

 
 

1.4. PRESTACIONS 

A REQUISITS BÀSICS EN RELACIÓ AL CTE 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que la instal·lació assoleixi els nivells que 
determina el Codi Tècnic de l’Edificació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de 
les seves característiques i ubicació i que s’agrupen de la següent manera: 
 
Seguretat d’utilització (SUA). 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin danys immediats per l’ús previst. 

 
SEGURETAT FRONT EL RISC DE CAIGUDES. DB SUA1. 
Zona de piscina: 
- Resistència al lliscament Rd > 45 . Classe 3. 
En tot el recinte: 
- Desnivells de més de 55 cms: 

- Es preveu la col·locació de barreres de protecció. 
- L’alçada mínima d’aquestes serà de 0’90 mts. No seran fàcilment escalables i no tindran obertures de més de 

10 cms d’ample. 
Escala: 
Es considera d’ús restringit. Estesa mínima de 22 cms i davanter no superior a 20 cms 
 
SEGURETAT FRONT EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT DB SUA2. 
Alçada lliure portes de pas: 2’10 mts. 
La sala de màquines té la consideració de zona d’ús restringit. 
No hi ha possibilitat d’impactes amb elements fràgils. 
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SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. DB SUA4. 
No es preveu instal·lació d’enllumenat a l’exterior. 
L’enllumenat d’emergència de la sala de màquines tindrà les següents característiques: 

- Encesa automàtica per fallada o per reducció en un 70 % del subministrament elèctric. 
- L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació hauran d’estar il·luminades al menys al 50 % de la 

luminància requerida, passats 5 seg. i al 100% passats 60 seg. 
- Nivell d’il·luminació en via d’evacuació: 2 lux. 
- Nivell d’il·luminació a prop del quadre de comandament i protecció: 5 lux. 
- Relació entre luminància màxima i mínima no major de 40:1. 
- Làmpades amb índex de rendiment cromàtic Ra: 40 

Il·luminació de les senyals de seguretat: 
La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i dels mitjans manuals de protecció 
contra incendis i el dels primers auxilis compliran: 

- Luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal haurà de ser al menys de 2 cd/m2. 
- La relació entre luminància màxima i mínima dins del color blanc o de seguretat no serà major de 10:1. 
- Lblanca/Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni major que 15:1. 
- Les senyals de seguretat hauran d’estar il·luminades al menys al 50 % de la luminància requerida, passats 

5 seg. i al 100% passats 60 seg. 
 

SEGURETAT FRONT EL RISC D’OFEGAMENT. DB SUA6. 
Zona de piscina. 
- Barreres de protecció. 

La zona de bany és un recinte tancat i quan s’obri al públic estarà controlat per un vigilant. No es preveu 
cap barrera de protecció per a la piscina infantil. 

- Característiques del vas de la piscina. 
Piscina infantil: 

- Fondària màxima de 50 cms (≤ 50 cms) 
Piscina adults:  

- Fondària màxima de 200 cms (≤ 300 cms). A senyalitzar en zona de platja i lateral vas. 
- Fondària mínima de 120 cms (≤ 140 cms). A senyalitzar en zona de platja i lateral vas. 
- Senyalització punt fondària superior a 140 cms (en zona de platja i lateral vas) 

Pendents fons piscina:  
- Infantil: No superarà el 6% 
- Adults: No superarà el 10% fins a una fondària de 140 cms. i el 35% a la resta de zones. 
- No es preveuen buits. 
- El fons de les piscines serà antilliscant classe 3. 
- Fondària màxima de 50 cms (≤ 50 cms) 

- Andanes. 
La zona de platja serà de material antilliscant, classe 3. No tindrà cap franja d’amplada inferior a 1’20 
mts i s’executarà de forma que no es conformin basses. 

- Escales. 
Excepte en piscines infantils les escales tindran una fondària sota l’aigua d’1 m, com a mínim, o bé fins 
a 30 cms per sobre del terra del vas. 
Entre les escales no hi haurà més de 15 mts de distància i els esglaons seran antilliscants, sense 
arestes vives i no sobresortiran del pla de la paret del vas. 
 

Seguretat estructural (SE). 
Consisteix en assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat front les accions i influències 
previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i us previst 
 
RESISTÈNCIA I ESTABILITAT. DB SE1 
La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es 
mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències 
desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteniment previst. 
 
APTITUD AL SERVEI. DB SE2 
L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de manera que no es produeixin deformacions 
inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un comportament dinàmic inadmissible i no es 
produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
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Seguretat en cas d’incendi (SI). 
Consisteix en reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un 
incendi d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i 
manteniment. 
 
PROPAGACIÓ INTERIOR. DB SI1. 
Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici. 
 
PROPAGACIÓ EXTERIOR. DB SI2. 
Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant a l’edifici considerat com a altres edificis. 
 
EVACUACIÓ D’OCUPANTS. DB SI3. 
L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a 
un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. DB SI4. 
L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de 
l’incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 
 
INTERVENCIÓ DE BOMBERS. DB SI.5. 
Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 
 
RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA. DEB SI 6. 
L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir 
les anteriors exigències bàsiques. 
 
 
Salubritat (HS). 
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada 
dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l'entorn exterior, i disposant de xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
 
PROTECCIÓ FRONT LA HUMITAT. DB HS1. 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra de la humitat. Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord 
al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de 
l’exigència: 

 
o Disseny de murs: 

 
 Coeficient de permeabilitat Ks:  Ks> 10-2 cm/s (Geotècnic) 
 Presència de agua: Mitja 
 Grau d’impermeabilitat:  3 
 Tipus de mur:   Flexoresistent 
 Impermeabilització:  Exterior 

  
SOLUCIÓ MURS EN CONTACTE 
AMB EL TERRENY: 

I1+I3+D1+D3 

 
 
o Disseny de sòls: 

 
 Coeficient de permeabilitat Ks:  Ks> 10-5 cm/s (Geotècnic) 
 Presència de agua: Mitja 
 Grau d’impermeabilitat:  4 
 Tipus de mur:   Flexoresistent 
 Tipus de sòl:  Solera 
 Intervenció en el terreny: Sub-base 

  
SOLUCIÓ SÒL EN CONTACTE 
AMB EL TERRENY: 

C2+C3+I2+D1+D2+P2+S1+S2+S3 
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o Disseny de façanes: 

 
 Zona eòlica:   
 Tipus de terreny:  
 Classe d’entorn de l’edifici:   
 Alçada de l’edifici:   
 Grau d’exposició al vent:   
 Zona pluviomètrica de promitjos:  
 Grau d’impermeabilitat exigit:  
 Revestiment exterior:  

  
SOLUCIÓ FAÇANES:  
 

 
o Disseny de cobertes: 

 
 Tipus:  Plana 
 Ús: Transitable: Persones 
 Protecció: Capa de morter 
 Pendent:   1% 

  
SOLUCIÓ DE  COBERTA:  
a) Formació de pendents: Amb morter de ciment 
b) Barrera de vapor:  
c) Capa separadora sota aïll. tèrmic:  
d) Aïllant tèrmic:  
e) Capa sep. sota impermeabilitzant:  
f) Impermeabilització: Làmina de polietilè 
g) Capa sep. entre c. prot. i c. imper.:  
h) Capa sep. entre c. prot. i c. imper.:  
i) Capa de protecció: Morter de ciment amb mallat. 
j) Teulat:  
k) Sistema d’evacuació d’aigües: Embornals integrats dins la superfície de platja 
 

 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. DB HS4 
La instal·lació es dissenyarà de manera que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d'altres 
reglamentacions, pel que fa a: 
 

- Qualitat de l’aigua. 
- Proteccions contra retorn. 
- Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió). 
- Manteniment. 
- Estalvi d’aigua. 

 
EVACUACIONS D’AIGUA. DB HS5 
La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma diferenciada les aigües residuals i les pluvials de l'edifici. 
La instal·lació es dissenya de manera que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d'altres reglamentacions 
pel que fa a: 

 
- Ventilació. 
- Traçat. 
- Dimensionat. 
- Manteniment. 

 

B REQUISITS COMPLEMENTARIS 
El projecte preveu els condicionants fixats per la següent legislació: 
 

- Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic. 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de 
las piscinas. 

- Normativa Tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 
 
Principals característiques: 
VAS. 

- Circuit hidràulic independent per a cada vas. 
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- Dos buneres al vas d’adults, separades més de 2 mts. Velocitat d’aspiració < 1’2 m/s. 
Antiremolí. Reixa fixada mecànicament. 

- Recirculació mixta. Impulsors a cada costat. 
- Fondària piscina infantil < 0’50 mts. 
- Fondària piscina adults 1’2 ÷3’0 mts. Zona menys profunda 1’40 mts màxim. 
- Pendents: mín. 1’0%; màx. 10 %  en zones de fondària < 1’5 mts; màx. 35% en zones de 

fondària ≥ 1’5 mts. 
- Interior vas: Paviment antilliscant, nivell B (DIN 51097); classe 3, Rd>45 (UNE-ENV 12633:2003) 
- Perímetre vas: Paviment antilliscant, nivell C (DIN 51097). 
- Escales: fondària < 0’70 m → una escala; fondària > 0’7  mts → 1/20 mts ( 1/15 mts segons 

CTE) 
- Separació vasos: 4 mts. mín. 

 
PLATJA 

- Paviment antilliscant, nivell B (DIN 51097); classe 3, Rd>45 (UNE-ENV 12633:2003). 
- Pendent: 2% mín. Recollida d’aigües exteriors abocades a xarxa no reciclable. 
- Amplada mín. 1’20 mts. 
- Dotació de boques de reg. 
- Dutxes de 0’80 x 0’80 mts, mún. 2 ut. o 1 ut cada 20 mts de perímetre de vas. Situades en llocs 

oposats. Paviment antilliscant, nivell B (DIN 51097). 
- Salvavides: mín. 2 ut piscina adults. Dotats de corda de longitud ½ amplada del vas + 3 mts. 

 

C LIMITACIONS D’ÚS DE L’EDIFICI 
 
La instal·lació es destina a l’ús públic, amb accés controlat i restringit al seu màxim aforament. 
Els vasos no s’han dissenyat per a la practica esportiva de la natació (curses i salts), ni altres esports 
aquàtics. L’espai tal i com està concebut en aquest projecte no es considera apte per desenvolupar altres 
activitats. 
 
 

1.5. CONSIDERACIONS FINALS 
 

A CRITERIS DE INTERPRETACIÓ 
Les obres es descriuen conjuntament de forma escrita i gràfica. En cas de contradicció entre els diferents 
tipus de documents prevaldrà l’escrit per sobre del gràfic. 
 

B RESOLUCIÓ 
El present projecte s’ajusta a les determinacions de la normativa vigent. Cada una de les fases constitueix 
una obra complerta, susceptible de ser lliurada a l’ús general i públic corresponent i s’estima prou detallat, 
per a que serveixi de base per a la contractació i efectiva construcció de les obres. 
 
 

 
Amer, Febrer de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Àngel M. Pomar Marín. 
Arquitecte. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 
 

2.1. GENERALITATS. MARCATGE “CE” 
D’acord amb el CTE els productes de 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. 
L’entrada en vigor de la Directiva 89/106/CEE sobre productes de construcció és una realitat, en la mesura 
que estan disponibles les especificacions tècniques europees harmonitzades (mitjançant normes 
harmonitzades i guies DITE), i es van establint els períodes de coexistència i les dates d’entrada en vigor 
del Marcatge CE per a una sèrie de productes i famílies de productes. També es determinen els 
organismes notificats que són aquells que realitzen el sistema d’avaluació de la conformitat assignat a cada 
producte. 
 

2.2. TREBALLS PREVIS 
Es realitzarà una esbrossada i neteja  del terreny per a poder replantejar l’emplaçament de les diferents 
construccions segons les cotes i mides que s’estableixen en els plànols. 
Abans de començar el moviment de terres caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que 
pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 
El contractista haurà de verificar que les connexions amb els diferents serveis urbans es troben en els llocs 
i fondàries reflectits en el Projecte. Un cop trobats els senyalitzarà i protegirà per que no quedin afectats 
per les obres i ho posarà en coneixement de la direcció facultativa. 
El contractista verificarà la posició i fondària dels serveis de sanejament existents i que són els conductes 
de les aigües residuals i plujanes dels vestidors del camp de futbol.  
L’obra haurà de quedar protegida de forma que s’eviti l’accés de persones alienes a l’obra. Els punts 
d’accés de persones i vehicles quedaran clarament determinats i senyalitzats. 
Es condicionarà el terreny deixant la plataforma de suport de la solera a la cota de projecte i damunt ella es 
marcarà la fonamentació. 
Caldrà que el contractista prevegi un lloc per la caseta d’obres i la de serveis pels treballadors. 
 

2.3. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

A DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 
L’empresa GEOCAM ha realitzat un estudi geotècnic (Ref.: 17-GTC020/GRN009) signat pels geòlegs David 
Matamala i Jordi Adell, de data 9 de febrer de 2017. 
Les principals dades són: 
 
a) Treballs de camp: 

Presa de mostres: 18 de gener de 2017. 
 

b) Descripció. 
Una primera capa de terra vegetal de 0’20 mts de gruix. 
Segueix una capa de GRAVES i SORRES de granulometria fina a grollera i color marró i grisós, amb 
abundants còdols arrodonits, de litologia carbonàtica i de fins a 15 cm. Conté alguna passada de 60 - 
80 cm de sorres argiloses amb grava.(Unitat geològica 1). 

 
c) Nivell freàtic. 

Del punt de vista hidrogeològic, els materials que formen el subsòl de la parcel·la, es comporten com 
una unitat de permeabilitat alta i donen lloc a un aqüífer de tipologia lliure. 
En el moment de realitzar el reconeixement geològic de la parcel·la es detecta el nivell freàtic al 
sondeig perforat, a una profunditat de 5 metres. 
A la vegada, no es descarta la possible circulació i/o acumulació d’aigües superficials i/o sub– 
superficials sobretot en èpoques de recàrrega intensa i/o continuada. 
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d) Dades de l’estudi: 

 
Tipus de construcció ( CTE): 

 
C0 

Grupde terreny: T1 
Tipus de sòl: SW - GW 
Permeabilitat: > 10-2 cm/s 
Plantes: 1 
Capacitat portant: 130kN/m2 
Assentaments: Limitat a 5 cms 
Coeficient de balast: 50 – 100 MN/m3 
Densitat aparent(γ): 1’8 g/cm3 
Angle fregament int. (ɸ): 31º 
Cohesió: No considerada 
Agressivitat (sulfats): No agressiu 
Expansivitat: No presenta característiques expansives 
Sisme: Coef. terreny: 1’5 

 
 
e) Base de fonamentació. 

La base de la fonamentació de la sala de màquines es situa a la cota 179’83. Per sota d’aquest nivell 
es poden situar capes de neteja, sub-bases i drenatges. 

 
f) Excavabilitat i estabilitat temporal: 

En general, el subsòl de la parcel·la és excavable amb els mètodes convencionals, tenint en compte 
que els materials presenten una excavabilitat ALTA – MITJA, tot i que pot restar localment dificultada 
per la presència de les graves i els còdols. 
Durant la realització dels treballs de camp no es va detectar un caràcter especialment inestable dels 
materials del subsòl (per sobre del nivell freàtic), ara bé, al tractar-se de materials granulars sense a 
penes cohesió, no es descarta que presentin certa tendència a esllavissar-se. 

 

B TIPUS DE FONAMENTACIÓ 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació superficial de formigó armat tipus llosa. 
Aquest tipus de fonamentació s’ha triat en lloc de la sabata contínua atesa les característiques de l’obra 
(emplaçament de dipòsits i de maquinària) i del terrenyes. 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de 
l’edifici i l’execució de les soleres. El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, 
dels elements de fonamentació i contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C. 
El formigó emprat per als fonaments de la sala de màquines serà HA-30/B/20/IV. Dosificació ciment: 325 
Kg/m3. Relació aigua/ciment: 0’5. Acer de les armadures B 500 SD. 
El formigó de neteja serà HL-150/B/25. Dosificació ciment: 150 Kg/m3. Gruix màx. àrid: 25 mm. 
El formigó de reomplert serà HNE-15/B/40. Dosificació ciment: 200 Kg/m3.  
El tipus de ciment adient serà CEM I 42.5 R per moderar la retracció hidràulica. 
 

2.4. SISTEMA ESTRUCTURAL 

A DESCRIPCIÓ 
Sala de màquines. 
La fonamentació es resolt amb una llosa de formigó armat de 35 cms de cantell amb un voladís respecte 
dels murs perimetrals de 30 cms, excepte pel costat que afronta amb el límit de la instal·lació. 
La llosa presenta un buit per facilitar la construcció d’un dipòsit de formigó per a la recollida de les aigües 
del drenatge. 
L’estructura portant es composa de murs de formigó armat de diferents gruixos, per quedar vist per 
l’interior. 
La coberta és del tipus unidireccional, amb elements prefabricats resistents (semibiguetes) i revoltons de 
formigó. Les llums més importants són de 5’00 mts., i els entreixos són de 60 cms. 
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Vasos de les piscines. 
Les piscines s’executaran amb una llosa armada de fonamentació de 25 cms de cantell i murs armats 
perimetrals de 18 cms de gruix. El formigonat s’aplicarà de forma projectada (gunitat). 
El formigó emprat serà HA-30/B/20/IV. Dosificació ciment: 325 Kg/m3. Relació aigua/ciment: 0’5. Acer de 
les armadures B 500 SD. 
Acer de designació: B 500 SD. 
 

B CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
Fonaments. 

 
A) GENERALITATS 

Es verificarà durant els treballs d’excavació que el terreny s’ajusta a les previsions contemplades a 
projecte. Si surten capes o bosses més toves o si durant l’excavació s’altera les condicions del sòl 
caldrà dimensionar de nou la sabata. 
Si la fonamentació existent dificulta la solució prevista per a la fonamentació dels reforços es valorarà 
la possibilitat de reforçar l’existent o bé, eliminar-lo parcialment per poder executar el nou. 
Es garantirà que tota la superfície de contacte de la sabata tingui un recolzament homogeni, eliminant 
a l’efecte pedres, roques, restes d’antigues fonamentacions, rebaixant la cota de fonamentació si fos 
necessari. 
L’aparició de llenties o clapes més compressibles que la resta del terreny seran excavades i 
substituïdes per un sòl amb una compressibilitat equivalent; o bé, s’ompliran amb formigó. 
Feta l’excavació es repassarà i netejarà el fons de la rasa i es conformarà una solera de regularització 
de formigó amb un gruix mínim de 10 cms. 

 
B) REPLANTEIG DE L’OBRA 

El contractista de l’obra marcarà els eixos que serviran de base per a l’execució de la fonamentació. 
Si els límits del solar no són clars caldrà senyalitzar-los de forma acurada amb la finalitat de poder 
comprovar que l’edifici es situarà segons preveu el projecte, facilitant la comprovació del replanteig. 

 
C) EXCAVACIONS DE RASES A DIFERENTS NIVELLS 

Cal evitar esllavissaments d’unes sabates a d’altres. 
La inclinació dels talussos de separació entre diferents sabates s’ha d’ajustar a les característiques 
del terreny. La línia d’unió de les vores inferiors entre dues sabates situades a diferent nivell no pot 
superar una inclinació 1H:1V en el cas de roques i sòls durs, es reduirà dita inclinació fins a 2H:1V en 
sòls fluixos o mitjos. 

 
D) EXCAVACIONS AMB PRESÈNCIA D’AIGUA 

En el cas de sòls permeables que requereixin d’un esgotament de l’aigua, aquest es mantindrà durant 
tota l’execució dels treballs de fonamentació, de forma que no es comprometi l’estabilitat dels talussos 
o obres veïnes. 
En cas de sòls argilosos amb un contingut d’humitat proper al límit líquid, es procedirà a un 
sanejament del fons de l’excavació prèviament a l’execució de les sabates. 
Si el sanejament és de caire temporal per absorció capil·lar de l’aigua del sòl, per permetre l’execució 
en sec, en sòls argilosos, s’utilitzaran materials secs permeables. 

 
E) FORMIGONAT EN ÈPOCA DE GLAÇADES 

Si es forma glaç al fons de l’excavació caldrà esperar a que es desglaci o be treure’l. 
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la a la rasa no serà inferior a 5 ºC. 
No es podrà formigonar damunt de material que es trobi a una temperatura inferior a 0 ºC. Tampoc es 
formigonarà si es preveu temperatures per sota dels 0 ºC durant les 48 hores següents al formigonat. 
Es podran utilitzar additius acceleradors del adormiment o acceleradors de l’enduriment o qualsevol 
altre producte anticongelant específic, que en qualsevol cas requerirà de l’autorització expressa de la 
DO. Aquests productes no atacaran les armadures de ferro i no portaran ion clor. 
El formigonat es podrà cobrir amb materials que no alterin la seva composició, amb garanties de que  
el formigó no assolirà temperatures inferiors a 5 ºC. 
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F) FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS 

Caldrà protegir del sol els encofrats. 
Es tindrà cura de que durant el transport del formigó no s’hagi evaporat l’aigua de l’amasat. 
Amb temperatures superiors a 40 ºC o amb vent excessiu es suspendrà el formigonat, llevat 
d’autorització expressa de la DO, amb adopció de mesures especials. 
La qualitat del formigó es pot veure afectada, a més de per les altes temperatures i pel vent fort, per 
una baixa humitat relativa, o per la combinació de tots els factors. 
El formigó, en el moment de ser posat en obra no tindrà una temperatura superior als 35 ºC. 

 
 

Condicions atmosfèriques amb risc de retracció plàstica. 
 

Temp. Atm. (ºC) Vel. Vent (Km/h) Humitat relativa 
10 ≤ 35 % 
25 ≤ 45 % 40 
40 ≤ 55 % 
25 ≤ 25 % 35 40 ≤ 35 % 

 
G) EXECUCIÓ DE SABATES DE FORMIGÓ ARMAT 

S’executaran damunt una capa de formigó de neteja de 10 cms de gruix. 
El recobriment mínim de l’armadura s’ajustarà a les especificacions de la EHE i d’acord amb els valors 
que figuren a l’annex de justificació dels càlculs. 
Les armadures verticals dels murs arribaran fins al nivell inferior de l’armadura de les sabates. 
Les sabates es formigonaran a secció complerta d’excavació si les parets de l’excavació són estables. 
En cas contrari caldrà encofrar de forma que aquests no quedin afectats per esllavissament de les 
cares laterals de l’excavació. 

 
 
Murs de contenció. 

 
A) GENERALITATS 

Es preveu l’encofrat a dues cares. Per tant, l’excavació es realitzarà de forma que permeti realitzar els 
treballs de forma adequada. 

 
B) JUNTES 

Es realitzaran juntes de construcció entre la llosa de fonamentació i els murs i també entre ells. Per 
garantir una estanquitat es farà un encaix en una cara per facilitar la col·locació del cordó hidro-
expansiu. 

 
C) DRENATGE 

Es preveu la col·locació d’un tub de drenatge a tot el llarg del mur, situat damunt el vol de la llosa de 
fonamentació. 
Serà de PVC Ø 200 ranurat, amb una superfície mínima de forats de 12 cm2/ml i es connectarà amb 
el pou de bombeig. 

 
D) FORMIGONAT EN ÈPOCA DE GLAÇADES 

Mateixes prescripcions que en el mateix apartat “Fonaments” 
 

E) FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS 
Mateixes prescripcions que en el mateix apartat “Fonaments” 

 
F) EXECUCIÓ DELS MURS 

Els murs s’executaran encofrant-los per les dues cares. Els encofrats hauran d’estar ben aplomats i 
les armadures degudament separades utilitzant separadors, d’acord amb els recobriments que 
consten en la memòria del càlcul. 
Els plafons hauran de quedar ben ancorats per poder suportar la pressió del formigó. 
Es tindrà cura de deixar les esperes de lligat amb el sostre. 
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2.5. SISTEMA ENVOLTANT EXTERIOR, COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 
 

A DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D’EXECUCIÓ. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
GENÈRICS 
 

Cobertes. 
Coberta principal. El mateix forjat farà de coberta. Es composarà de biguetes prefabricades de formigó 
armat i revoltons de formigó, de 20 cms. de cantell, amb una capa de compressió de 5 cms. de gruix. 
Les diferents proteccions s’assoliran amb materials impermeabilitzants i aïllants. 
 
Façanes. 
La sala de màquines només presenta una façana que afronta amb l’escala d’accés i és de formgo armat 
de 15 cms de gruix, amb la cara interior per quedar vista i l’exterior per pintar. 
 
Sòl. 
Damunt la llosa s’executarà una capa de morter per formar les pendents necessaries per garantir la 
correcte evacuació d’aigües accidentals. 
 
Envans de distribució. 
No es preveuen. 
 
Morters d’arrebossar. 
 

Aplicació Dosificació 
ciment-sorra 

Ciment 
Kg/m3 

Lliscats i arrebossats 1:2 600 
Adreçats, esquerdejats, paviments 1:3 450 

Enrajolats i replens 1:10 170 
Arrebossats impermeables (1) 1:1’5 750 

(1) Afegir líquid impermeabilitzant en proporció segons fabricant.   

 

B DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS QUE COMPOSEN CADA SISTEMA 
L’execució dels diferents sistemes constructius de l’edifici es realitzarà una vegada realitzada les següents 
actuacions prèvies: 
 

- Neteja, escombrat o raspallat de les superfícies de base. 
- Comprovació de rasants i ploms. 
- Replanteig ubicació parets i envans. 
- Eliminació de tolls d’aigua. 
- Eliminació d’humitats en paraments. 

 
Els sistemes i materials proposats i descrits sota un nom comercial són de referència i es podran substituir 
per d’altres amb propietats i característiques equivalents i sempre que garanteixin, com a mínim, les 
mateixes prestacions. 
 
Sistema envoltant. 
1. Coberta. 

Plana. Transitable. 
Es construirà amb els següents materials: 
 

o Paviment continu de microciment. Coverlan DecoCQ 
o Solera: De formigó amb malla de 6 cms. de gruix 
o Impermeabilitzant. Làmina de polietilé 
o Suport: Forjat unidireccional de 25 cms. 
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2. Façanes. 

D’un sòl full, de formigó armat hidròfug. 
 
3. Tancaments practicables. 

Porta accés sala de màquines: 
o Zona climàtica. C2 
o Classe fusteria. s/c 
o Material Planxa galvanitzada 

 
Complements: 

- Maneta i pany amb clau. 
 
Finestres: 
No es preveuen. 

 
4. Tancaments fixes: 

Façana escala accés sala de màquines: 
Gelosia  d’acer galvanitzat PC forma “lama mallorquina” de 1’5 mm de gruix. Color gris (RAL 7006)  

 
5. Terres. 

Acabat damunt la llosa. 
o Morter de ciment. Gruix variable. Formació de pendents. 

 
 
 

2.6. SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS. 

A SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA I CALENTA (ACS) 
La instal·lació s’executarà d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”. 
L’escomesa per el subministrament d’aigua a la zona de piscines es farà des de l’existent, la qual abasteix 
a la zona esportiva. 
 
Disseny i posada en obra. 
La instal·lació connectarà amb la instal·lació existent. 
El tub d’alimentació anirà soterrat fins arribar a la zona de piscines. 
La instal·lació dintre la sala de màquines anirà per sota del sostre quedant vista. 
Les derivacions fins a cada aparell es muntaran superficialment. 
El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 
També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 
S’instal·laran comptadors en el circuits hidràulics de cada piscina: un a l’entrada d’aigua al dipòsit de 
compensació i l’altre abans d’impulsar l’aigua al vas per controlar l’aigua filtrada. 
 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del 
DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
La instal·lació per la distribució de l’aigua freda es preveu amb tubs de PE. 
 
Dimensionat. 
La instal·lació de fontaneria es dimensiona segons els consums necessitats a cada element. 
En el plànol de instal·lacions figura l’esquema de la instal·lació i el seu dimensionat.  
 

B PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
No es preveu 
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C EVACUACIÓ D’AIGÜES. 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el compliment 
del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües” i les especificacions del “Reglament dels Serveis 
Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 
 
Disseny i posada en obra. 
L’abocament d’aigües residuals es farà a través de la construcció d’un nou pou, connectat a tub 
d’evacuació existent. Abans de la connexió al pou, en el col·lector s’instal·larà una vàlvula antiretorn per 
evitar que l’aigua entri al circuit hidràulic de la piscina en el cas d’una pujada del nivell de l’aigua de la 
llera. 
El buidat dels vasos de la piscina i dels seus dipòsits de compensació es realitzaran aprofitant les 
mateixes bombes del circuit per impulsar l’aigua a una cota suficientment elevada sobre la sala de 
màquines perquè caigui per gravetat fins al pou creat. 
 
Les aigües plujanes d’una part de les canaletes de recollida aniran directament al mateix pou creat per les 
residuals, mentre que les de l’altre part i les recollides per el tub drenant de la sala de màquines es 
portaran a un dipòsit sota la mateixa sala de màquines on s’hi ubiquen dos bombes que impulsaran les 
aigües fins a un punt elevat de la llera pública. 
 
En el plànol de instal·lacions figura l’esquema de la instal·lació i el seu dimensionat.  
 
Elements de la instal·lació de la xarxa. 
Tubs de drenatge de PVC de 200 mm de diàmetre i ranurats a 220º. 
Dues bBombes de 0’55 Kw de potència per bombejar un cabal mínim de 3’17 m3/h acumulat en el dipòsit 
d’aigües de drenatge. 
Pou de connexió amb xarxa existent d’elements prefabricats de formigó. 
 
Materials. 
Tubs llisos de PVC, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m². 
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4. 
  
Dimensionat. 
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
Les dimensions figuren en el plànol de sanejament i s’han obtingut d’acord els càlculs efectuats. 
 

D SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ. 
 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT. 
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost). 
 
Potencia total prevista. 
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10.. 
El grau d’electrificació serà elevat, amb una potència elèctrica instal·lada de 16’41 kW a 400 V. 
 
Dimensionat de la instal·lació. 
D’acord amb el REBT cal redactar un Projecte elèctric al tractar-se d’una instal·lació de pública 
concurrència. 
El projecte proposa una instal·lació orientativa que permet garantir la implantació de la instal·lació i el seu 
pressupost. 
 
Disseny i posada en obra. 
Caixa General de Protecció (CGP). 
Les caixes generals de protecció (CGP) allotgen els elements de protecció de les línies generals 
d’alimentació. 
Es preveu mantenir la CGP existent. 
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Derivacions individuals. 
Les derivacions individuals enllacen cada comptador amb el seu corresponent quadre general de 
comandament i protecció. 
Per a subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un conductor de neutre i 
un de protecció, i per a subministraments trifàsics per tres conductors de fase, un de neutre i un de 
protecció. 
Els conductors de protecció estaran integrats en les seves derivacions individuals i connectats als 
embarrats dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de comptadors dels edificis. Des 
d’aquests, a través dels punts de posada a terra, quedaran connectats a la xarxa enregistrable de terra de 
l’edifici. 
Característiques: 
 

- Instal·lació sota tub. Ø mín. 32 mm. 
- Tub de reserva: No cal. 
- Cablejat de coure 450/750V, no propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
- Secció mínima 6 mm2 (polars, neutre i protecció) i 1’5 mm2 fil de comandament. 
- Caiguda de tensió: 5 %. 

 
Quadre de comandament i protecció. 
Situat el més a prop de l’accés als vestidors i a una alçada del terra compresa entre 1’4 i 2’0 mts. 
Grau de protecció IP 30 - IK 07. 
El quadre no serà accessible al públic. 
Mecanismes: 
 

- ICP. Interruptor de control de potencia. 
- IGA. Interruptor general automàtic de tall omnipolar. 
- ID. Interruptor diferencial. 
- Cn. Dispositius de tall omnipolar per a cada circuit. 

 
Els aparells receptors que consumeixin més de 16 Ampers s’alimentaran directament des del quadre 
principal o secundari. A prop de cada un dels interruptors del quadre es col·locarà una laca identificadora 
del circuit al que es vincula. 
 
Instal·lació de presa de terra. 
Elèctrodes a utilitzar: Conductor de coure nu (35 mm2), barres i/o platines. 
Dimensionat de l’elèctrode: La seva resistència de terra no superarà les següents tensions de contacte: 
 

- 24 V en local o emplaçament conductor 
- 50 V en els demés casos. 

 
Conductors de protecció: 
 

Secció dels conductors de fase de la 
instal·lació S(mm2) 

Secció mínima dels conductors de 
protecció Sp (mm2) 

S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

> 35 

Sp = S 
Sp  = 16 
Sp = S/2 

 
Instal·lacions interiors o receptores. 
Conductors:  De coure aïllats. 
Seccions:  Necessàries per a garantir caigudes de tensió inferiors a : 
   
  3 % tensió nominal per a línies d’enllumenat. 
  5 % tensió nominal per a altres usos. 
 
Intensitats màximes: Segons valors Taula 1 de la IBT-19. 
  Equilibrat de càrregues entre fases. 
 
Conductors de protecció: 
 

Secció dels conductors de fase de la 
instal·lació S(mm2) 

Secció mínima dels conductors de 
protecció Sp (mm2) 
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S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

> 35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Amb un mínim de: 
- 2’5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització d’alimentació i 
tenen una protecció mecànica. 
- 4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització d’alimentació i 
no tenen una protecció mecànica. 

 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats sota tub o canals protectores, 
preferentment encastats i en especial en zones accessibles al públic. 
Conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0’6/1 kV, armats, col·locats directament damunt 
les parets. 
El cablejat elèctric a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat interior de quadres 
elèctrics seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
 
INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i 
les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost), es consideren els 
requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006) i al DB SU-4 “Seguretat enfront el risc causat per a 
il·luminació inadequada”. El DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” no és 
d’aplicació. 
Es col·locarà enllumenat d’emergència en la sala de màquines, d’acord amb el que estableix el DB SU 
4.2.1. 
 
Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies 
de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
En zones interiors de 100 lux, mesurada a nivell de terra, d’acord amb el que determina el DB SUA. 
Nivell mitjà d’il·luminació no serà inferior a 150 lux, amb una uniformitat de 0’50. 
Els graus mínims de protecció de les llumeneres seran: 
 
Interiors encastades:  IP20. 
Interiors superficials: IP20 
Interiors locals humits: IP54 
Exteriors a sopluig: IP50 
Exteriors exposats: IP65 
 
El valor d’eficiència energètica de la instal·lació límit serà de 3’5. 
Els aparells d’enllumenat d’emergència tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot 
indicador del seu correcte funcionament.   
 
Materials i equips. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  
Les llumeneres hauran de ser estanques en zones humides. 
 

E INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que 
estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació, donant compliment a 
l’exigència bàsica SI 4 mitjançant l’aplicació del DB SI 4. 
Les instal·lacions manuals disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 
A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i 
dels components corresponents s’indica en els plànols. 
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Instal·lacions de PCI: 
Equips i sistemes: 

- Extintors portàtils: 
De pols polivalent i eficàcia 21A – 113B.  
Estaran fabricats segons la norma UNE-EN 3  i disposaran de marcatge CE. 
Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 
m del terra. 
Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-4:1999 amb rètols de 210 x 210 mm i seran 
visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 

- Detecció automàtica d’incendi. 
No és preceptiu. 

- Control de fums de l’incendi: 
No és preceptiu. 

 
 

2.7. EQUIPAMENTS. 

A MOBILIARI. 
Bancs 
Es preveu la construcció de dos bancs d’obra amb el seient de llistons de fusta de bolondo. Un d’ells 
disposarà d’unes reixes per facilitar la ventilació de la sala de màquines.  
 
Dutxes 
En la zona de platja es disposen dues dutxes dobles. Les dutxes escollides són el model Artic de la marca 
ADO, amb dos ruixadors i dos polsadors independents i van col·locades sobre la base de formigó fixades 
amb fixacions mecàniques. 
 
Papereres 
Les papereres escollides per als espais d’enjardinament són d’acer electrozincat, amb suport vertical, de 
90 litres. En total es preveu la instal·lació de quatre unitats de papereres. 
 
Salvavides 
També es preveu la col·locació de salvavides com a mesura preventiva de socorrisme, els quals són 
homologats i disposen d’una corda de salvament de mínim 7,50 metres lineals, que és la distància igual a 
la meitat del costat curt de la piscina major més 3 metres, segons estableix l’article 14 del decret 95/2000 
referent a normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. Aquests salvavides són de plàstic color 
taronja de diàmetre 730 mm. i tenen un suport d’acer inoxidable; tot de la casa Astralpool. 
En la zona de platja es situen dos salvavides. 
 
 

2.8. URBANITZACIÓ. CONDICIONAMENTS D’ESPAIS EXTERIORS. 

A SERVEIS URBANS. 
 
ABASTAMENT D’AIGUA. 
Caldrà realitzar una rasa per soterrar el tub d’alimentació, de PE de Ø 75 mm., des de la font de captació. 
En principi no es preveu la utilització d’un grup de pressió. 
 
SANEJAMENT. 
Caldrà realitzar una rasa per soterrar els tubs emissaris d’aigües negres i plujanes, de PVC i de Ø 125 mm. 
Aquest conductes arribaran al un pou construït sobre tub existent. 
 
 
ENERGIA ELÈCTRICA. 
Caldrà realitzar una rasa per soterrar la derivació individual des de comptador fins al quadre de protecció i 
comandament. El cable serà de conductors de coure 4x10 mm2. 
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ENLLUMENAT EXTERIOR 
No es preveu 
 
 

B PAVIMENTS EXTERIORS 
Es conformarà una platja a tot vol dels vasos i a l’accés del recinte, de formigó armat, de 12 cms de gruix, 
amb formigó HA-30/B/20/IIa+H i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, més un paviment de microciment 
de 3 a 6 mm. 
La solera s’executarà damunt una capa d’emmacat de grava de 15 cms de gruix i làmina separadora de 
polietilè. 
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3. COMPLIMENT DEL CTE. 
 

3.1. FUNCIONALITAT 
 

A UTILITZACIÓ ACCESSIBILITAT. (SUA1) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements 
constructius i amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria 
(MEMÒRIA CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

B SEGURETAT FRONT EL RISC D’IMPACTE O ENGANXADA. (SUA2) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements constructius i 
amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria (MEMÒRIA 
CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

C SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. (SUA4) 
S’acompleix amb el CTE assolint els següents valors: 
En zones de circulació exterior s’instal·laran llumeneres que proporcionin una luminància de 20 lux com a 
mínim i en zones interiors de 100 lux, mesurada a nivell de terra, d’acord amb el que determina el DB SUA. 
Nivell mitjà d’il·luminació dels vestidors, serveis i dutxes no serà inferior a 150 lux, amb una uniformitat de 
0’50. 
En un Annex s’adjunta l’estudi lumínic de l’enllumenat d’emergència. 
 

D SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ. (SUA5) 
Aquesta secció del CTE afecta a les grades d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, altres edificis 
d’ús cultural, etc. previstos per a més de 3.000 espectadors de peu. No és d’aplicació. 
 

E SEGURETAT FRONT EL RISC D’OFEGAMENT. (SUA6) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements constructius i 
amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria (MEMÒRIA 
CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

F SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT. (SUA7) 
No és d’aplicació. 
 

G SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ D’UN LLAMP. (SUA8) 
Les construccions previstes es troben per sota de la superfície del terreny. L’edifici dels vestidors, situat a 
curta distància de la zona de bany té instal·lat un parallamps. 
 
A continuació s’adjunten fitxes justificatives: 
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SUA 6CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

PISCINES
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Ref. del projecte 

PISCINES Contemplat en 
projecte

* A través d’un control,    o béPROTECCIÓ INFANTS SUA 6  ACCÉS A LA 
ZONA DE BANY * Es disposa de barreres de protecció que impedeixen l’accés dels infants al vas de la piscina

 ALTURA  h  1,20mSUA 6
 RESISTENCIA Resistiran una força horitzontal qk  0,5 kN/m aplicada a l’extrem superior

BARRERES DE PROTECCIÓ 
permeten l’accés per determinats 
punts, a través d’elements practicables 
que disposen de sistema de tancament 
i bloqueig

SUA 1  CONFIGURACIÓ  No són escalables (2)

 Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (3)

* profunditat  3,00m 
 haurà de tenir zones de peu pla amb profunditat  1,40m 

* pendent per a resoldre els canvis de profunditat  10%  per a profunditats  1,40m 
 35%  per a la resta de profunditats  

* senyalització en les parets del vas  punts on es superi la profunditat d’1,40m 
 punts de màx. i mín. Profunditat, indicant el valor  

* protecció dels forats del vas  reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que 
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat. 

del fons del vas: Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament  Rd  45 en base a la norma d’assaig 
UNE ENV 12633:2003 

SUA 6  VAS:

* material 

color: el revestiment interior del vas serà de color clar 

* amplada  1,20m 
* configuració  s’evitarà la formació de bassals 
* senyalització  punts on es superi la profunditat d’1,40m 

 punts de màxima i mínima profunditat, indicant-ne el valor  

SUA 6  PLATJA:
(si n’hi ha)  

* material del 
terra si està 
pavimentat 

Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament  Rd  45 en base a la norma d’assaig UNE ENV 12633:2003 

* profunditat sota l’aigua  1,00m,   o bé
 fins a 0,30m per sobre del nivell del terra del vas 

* col·locació  canvis de pendent 
 pròxims als angles del vas  
 distància entre escales  15m 

 no sobresortiran del pla del vas de la piscina 

PISCINES, en general 

SUA 6  ESCALES:

* configuració 
graons:   - antilliscants 

- sense arestes vives 

* profunditat  0,50m 
* pendent per a resoldre els canvis de profunditat  6%  
* protecció dels forats del vas  reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que 

l’usuari s’hi pugui quedar enganxat. 
del fons del vas: Resistència al lliscament classe 3:

Grau de lliscament  Rd  45 en base a la norma d’assaig 
UNE ENV 12633:2003 

SUA 6  VAS:

* material 

color: el revestiment interior del vas serà de color clar 

* amplada  1,20m 
* configuració  s’evitarà la formació de bassals 

SUA 6  PLATJA:
 (si n’hi ha)

* material del 
terra si està 
pavimentat 

Resistència al lliscament classe 3:
Grau de lliscament  Rd  45 en base a la norma d’assaig UNE ENV 
12633:2003 

* col·locació  canvis de pendent 
 pròxims als angles del vas  
 distància entre escales  15m 
 no sobresortiran del pla del vas de la piscina 

PISCINES INFANTILS 

SUA 6  ESCALES:

* configuració 

graons:   - antilliscants 
- sense arestes vives 

(1) No s’aplica a:  - les piscines destinades exclusivament a competició o ensenyament que tindran característiques pròpies de l’activitat. 
- les piscines d’habitatges unifamiliars
- banys termals, centres de tractament d’hidroteràpia i altres dedicats a usos exclusius mèdics (que seran segons reglamentació específica) 

(2) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(3) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala

Projecte d'obres de dues piscines a l'aire lliure i una pista de pàdel

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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3.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
L’espai destinat a l’ús públic es troba a l’aire lliure. 
La sala de màquines és la única construcció en la que hi ha possibilitat de ris d’incendi. No obstant és una 
construcció d’ocupació puntual i restringida per a realitzar treballs de manteniment i conservació de la 
instal·lació. 
El CTE DB SI deixa a criteri del projectista  la seva aplicació. 

A PROPAGACIÓ INTERIOR (SI1) 
No és preceptiva la seva aplicació. 
Tota la sala de màquines és un únic recinte i per tant no pot transmetre l’incendi a cap altre recinte. 
 

B PROPAGACIÓ EXTERIOR (SI2) 
La sala de màquines només presenta una façana, de formigó armat de 15 cms de gruix, amb una 
resistència al foc R90. La porta de sortida a l’exterior serà EI2 45-C5. 
 

C EVACUACIÓ OCUPANTS (SI3) 
La regulació de les condicions d’evacuació de la sala de màquines correspon a la reglamentació de 
seguretat en el treball. 
A efectes del càlcul de l’ocupació aquesta es considera nul·la. 
La porta de sortida té amplada suficient  i l’escala també. 
 

D INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (SI4) 
 
Dotació de instal·lacions de protecció contra incendis: 
Extintors: 1 de 21A-113B (6 Kg). Senyalització visible permanentment. 
Hidrant exterior: No cal. 
Boca d’incendi equipada (BIE): No cal 
Columna seca: No cal. 
Sistema d’alarma: No cal. 
Sistema de detecció d’incendi: No cal. 
Enllumenat d’emergència: Sí. (Veure apartat 2.6.D d’aquesta memòria) 

 

E INTERVENCIÓ DE BOMBERS (SI5) 
Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció d’incendis. 
 
Condicions d’aproximació i entorn: 
a) Aproximació als edificis: 

o Amplada mínima lliure:  ≥ 3’5 mts. 
o Alçada mín. lliure o gàlib:  ≥ 4’5 mts. 
o Capacitat portant del vial d’aprox.: 20 kN/m2 
 

b) Entorn dels edificis: 
o Hi ha un espai de maniobra apte per a l’actuació dels bombers, lliure de mobiliari, arbrat, enjardinament, fites o 

d’altres obstacles. 
o La façana quedarà lliure de cablejat elèctric que dificulti l’accés dels bombers. 
o Les tapes d’arquetes de registre de dimensions superiors a 0’15 m x 0’15 m tindran una resistència al 

punxonament de 100 kN damunt una superfície de 20 cms de diàmetre i s’hauran d’ajustar a les 
especificacions de la norma UNE-EN 124:1995. 

o Hi haurà una franja de 25 mts. d’amplada al voltant de l’edifici lliure de vegetació i arbusts, amb un camí de 5 
mts. d’amplada dins la franja. 

o L’accés es pot produir des de dues vies alternatives. 
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Accessibilitat per façana: 
L’alçada de l’edifici és inferior a 9 mts. No cal preveure obertures de façana que permetin l’accés del servei d’extinció 
d’incendis. 
 

F RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA (SI6) 
L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin 
complir les anteriors exigències bàsiques. 
 
Elements estructurals principals: 
a) Resistència al foc soterrani: 

Sostres, pilars i murs: - - 
b) Resistència al foc resta plantes: 

Sostres, pilars i murs: - - 
Cobertes lleugeres: - -    

c) En zones de risc especial: 
Elements portants:  R 90 
Sostre:   R 30 

 
Elements estructurals secundaris: 
Sense especificacions preceptives. 

  
Verificacions: 
Veure Annex “MEMÒRIA DE COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC” 

  
 

3.3. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

A ACCIONS CONSIDERADES 
 
Càrregues permanents (G) 

Pesos propis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elements constructius superficials kN/m2 
Cel-ras 0’20 
Panells policarbonat compacte 3 mm + perfileria alumimi 0’02 
Plaques ceràmiques 300x1000x28 (revestiment façana) 0’70 

 
Elements estructurals kN/m2 
Sostre (coberta) 3’19 

 

 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25’0 
Formigó en massa 23’0 
Morter de ciment 19’0 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9’0 
Totxo calat 15’0 
Totxana 12’0 
Bloc de formigó buit 17’5 
Acer estructural 78’5 
Fusta 53’0 
  
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0’15 
Arrebossat 0’20 
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Càrregues Variables (Q) 
 

a) Sobrecàrregues d’ús: 
 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 
A1 Habitatges  2.0 2.0  

A 
 
Zones residencials A2 Trasters i magatzem 

 d’escombraries 3.0 2.0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5.0 4.0 
E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2.0 2 x 10.0 * 
F Cobertes transitables accessibles només privadament  2.0 ** 2.0 

G Cobertes accessibles 
només per a conservació  G1 Cobertes amb inclinació < 20º  1.0 2.0 

 
*  En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la 

càrrega uniforme i separades 1.80 m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega 
concentrada es fa de manera independent i no simultània.  

** Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2 
 

Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 

 
b) Acció del vent: 

Segons CTE SE-AE. 
 

c) Accions tèrmiques 
No s’han considerat efectes tèrmics en l’estructura. 
 

d) Accions accidentals. 
 
o Sisme:  
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab/g = 0’09 i l’edifici es classifica com 
d’importància moderada. En aquest cas no és d’aplicació la norma NCSE-02 (Apartat 
1.2.3). 

 
o Incendi: 
El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, 
concretament segons els annexes C i D.  
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades 
de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació 
permanent afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació 
extraordinària d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat “Resistència i estabilitat” de la secció “3.3.C 
ESTRUCTURA” d’aquesta memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 

 
o Impactes de vehicles: 
No es considera. 
 

 

B FONAMENTS 
L’àmbit dels fonaments, la seva descripció així com els requisits que s’han de complimentar ja han quedat 
especificats a la memòria descriptiva. 

Resistència i estabilitat. 
Pel dimensionat dels fonaments s’ha considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents 
segons el procés de càlcul general de l’estructura. 
Els coeficients de seguritat empleats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB 
SE C i són els que figuren a la taula 2.1 del DB SE-C; essent: 
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 γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
 γF : coeficient parcial per a les acciones 

 
Aptitud al servei. 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C. L’assentament 
es limita a 2’5 cms. 
 
Durabilitat. 
Classificació d’exposició segons EHE-08 (Apartat 8.2.3): IIa 
Exposició específica segons EHE-08 (Apartat 8.2.3): Cap. 
Recobriments (Apartat 37.2.4):  
 

- Llosa: 
o Damunt 10 cm de formigó de neteja: rnom = 35 mm 
o Cares laterals formigonades contra el terreny: rnom = 70 mm 
o Cares laterals encofrades: rnom = 35 mm 

 
Materials. 
Les característiques del terreny ja s’han descrit en el Capítol 2. 
Els materials que composen els elements de fonamentació i contenció, en funció de l’exposició a l’ambient 
de l’estructura i amb el càlcul estructural serà: 

 
 ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT (EHE-08) QUADRE DE 

CARACTERÍSTIQUES Sabates      

FORMIGÓ 

Tipificació HA-30/B/20/IV     

Resistència Característica als 28 
dies:  fck (N/mm2) 30     

Tipus de ciments (RC-08) 
CEM II 42,5 R 
UNE-EN 197-
1:2000 

    

Tipus d’ambient (agressivitat) IV     

Màxima relació aigua / ciment (A/C) 0’50     

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 325     

Gruix màxim de l’àrid (mm) 20     

Consistència del formigó TOVA     

Assentament Con d’ Abrams (cm) 6 ÷ 9     

Sistema de compactació vibrat     

Coeficient de Minoració γc 1’5     

Resistència de càlcul del formigó:   
fcd  (N/mm2) 20’00     

ACER 

 
Barres 

Designació B 500 SD     

 
Límit 
Elàstic 
(N/mm2) 

500     

Coeficient de Minoració γs 1’15     

Resistència de càlcul de l’acero 
(barres):  fyd  (N/mm2) 435     
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Malles 
electro-soldades 

Designació B 500T     

 Límit Elàstic 
(N/mm2) 500     

OBSERVACIONS: 
El desencofrant a utilitzar serà d’origen vegetal. 

 
El nivell de control serà: 

 Resistència del formigó: ESTADÍSTIC. 
 Execució:  NORMAL 

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

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

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

Pels Estats Límit de Servei els  coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer tenen el valor igual a 
la unitat. 

Geometria. 
Com a valor de càlcul de les seccions s’han adoptat els valors nominals definits en el plànols de projecte i 
en relació a les toleràncies d’execució en general s’estarà en allò que disposa l’annex 11 de l’EHE, 
juntament amb les limitacions que s’estableixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 
Mètode de càlcul. 
a) Descripció del problema a resoldre. 

Els fonaments s’han resolt amb sabates corregudes de formigó armat. 
El càlcul dels fonaments s’ha realitzat amb un programa informàtic. El programa resol el càlcul i 
dimensionat dels fonaments superficials de formigó armat, sotmesos a esforços verticals transmesos 
pels pilars. S’obtenen les dimensions en planta, el cantell i les seves armadures segons una direcció 
ortogonal respecte dels pòrtics principals. Així mateix, el programa ofereix el dimensionat de les bigues 
centradores i la sortida gràfica dels plànols amb el dimensionat i les armadures que es deuen disposar.  

 
Dades del programa: 
CYPECAD 
Versió: 2016.i 
Empresa: Cype Ingenieros S.A.   (Alacant) 

 
b) Descripció de l’anàlisi efectuat. 

El càlcul de la fonamentació s’ha realitzat segons les indicacions de la Instrucció EHE, Article 59. 
 
c) Comportament elàstic del terreny. 

Es considera la fonamentació recolzada damunt un sòl elàstic (mètode del coeficient de balast), 
d’acord amb el model de Winkler, basat en una constant de proporcionalitat entre forces i 
desplaçaments, de valor el coeficient de balast. La validesa d’aquesta hipòtesi es aplicable a sols 
homogenis. 

 
d) Mètode de càlcul. 

Com a mètode de càlcul es fa servir el mètode dels Estats Límit Últims, d’acord amb l’Article 13 de la 
EHE. Les comprovacions que es realitzen durant el procés de càlcul són les que es descriuen a 
continuació: 

 
Estat límit de la Tensió: Es consideren totes les accions amb els seus valors característics. Pel càlcul de les 
tensions sobre el terreny es considera com pes propi de les sabates el valor de G= 2.5 Tn/m3. 
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Estat límit d’Equilibri: El programa analitza l’ equilibri de la llosa tenint en compte quin és l’ origen de la 
carrega, que pot ser de tipus permanent o variable.  A més, es considera si l’ efecte de la mateixa es 
favorable o desfavorable. 
Estat límit d’esgotament de seccions: En el cas de sabates flexibles i d’acord amb lo indicat per la EHE, en el 
seu Article 59, es realitza el càlcul a flexió en la secció de referència S1. 

 
La capacitat mecànica s’obté mitjançant el Mètode de la Paràbola-Rectangle. Per això, es disposa el 
diàmetre i la separació de barres d’ acord amb una taula predefinida. 
L’armadura es determina en cada direcció ortogonal i es distribueix uniformement. 
Per últim es comprova a punxonament segons l’Article 46 de la EHE. També es comprova a tallant en 
la secció de referència S2. En cas de no complir les limitacions establertes s’augmenta el canto de la 
sabata. 

 
e) Característiques del terreny. 

Veure Secció “2.3.A DESCRIPCIÓ DEL TERRENY” 
 

f) Normes que afecten a l’estructura. 
o Accions. 

Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes al CTE DB SE-AE 
i  la NCSE-02. Els seus valors s’inclouen en l’Annex E 1. 

o Terreny. 
Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per aquest sobre els 
fonaments, s’ha seguit l’especificat al DB-SE-C. 

o Ciment. 
Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals compliran l’especificat en la "Instrucción 
para la recepción de cementos RC-03". 

o Formigó. 
El disseny i el càlcul de la fonamentació i l’estructura s’ajusten en tot moment a l’establert en les normes EHE 
i EFHE, i la seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en ambdues normes. 

 
g) Assaigs a realitzar. 

Veure Annexes a la Memòria. 

 

C ESTRUCTURA 
L’àmbit de l’estructura, la seva descripció han quedat especificats en el sub-capítol “2.3 SISTEMA 
ESTRUCTURAL”. 
 
Mètode de càlcul. 
a) Descripció del problema a resoldre. 

El càlcul s’ha realitzat amb programes informàtics de disseny i càlcul d’estructures. El programa arma i 
dimensiona l’estructura amb forjats unidireccionals (llosa de formigó armat, no homogènia, alleugerada 
i armada en una direcció) i lloses massisses per edificis sotmesos a accions verticals i horitzontals. 
Amb ell podem obtenir la sortida gràfica de plànols de dimensions i armat de les plantes, bigues i 
pilars, per plotter, impressora, fitxers DXF, així com llistat de dades i resultats de càlcul. 

 
b) Dades del programa. 

CYPECAD 
Versió: 2016.i 
Empresa: Cype Ingenieros S.A.   (Alacant) 
Les dimensions entre eixos de nervis, el canto de forjats i la capa de compressió venen definides en 
els plànols que acompanyen el projecte. 

 
c) Normes que afecten a l’estructura. 

Accions. 
Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes al CTE DB 
SE-AE i  la NCSE-02. Els seus valors s’inclouen en l’Annex corresponent. 

 
Prevenció del foc. 
En el dimensionament de les seccions s’ha tingut en compte l’establert per les normes CTE DB-SI i EHE. 
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Acer laminat. 
L’acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina el CTE DB SE-A. El disseny i 
el càlcul dels elements s’ajusten en tot moment a l’establert en l’esmentada norma, així com l’execució de 
la seva construcció . 

 
d) Assaigs a realitzar. 

Veure Annexes a la Memòria. 
 

Resistència i estabilitat. 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel mètode 
dels Estats Límit: 
 

Estats Límit Últims 
Estat Límit de Servei 
Estat Límit de Durabilitat 

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

- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de l’estructura. 
- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 

 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades 
a l’apartat “ACCIONS CONSIDERADES” d’aquesta Memòria Constructiva amb les combinacions d’accions 
i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats més endavant al subapartat “Materials”. 

 
• per situacions persistents o transitòries, 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
• per situacions extraordinàries, 
 

i,ki,2
1i

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

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 

 
 

E
l
s
 
v
a
l
o
r
s 

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

Coeficients de simultaneïtat Categoria 
0ψ  1ψ  2ψ  

Sobrecàrrega superficial d’ús  

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims 
Situació persistent/transitòria Situació extraordinària Tipus de     

verificació 
Tipus d’ acció 

Permanent: 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Pes propi, pes del terreny 1’35 0’80 1’00 1’00 
Empentes del terreny 1’35 0’70 1’00 1’00 

Resistència 

Variable 1’50 0’00 1’00 0’00 
  

Permanent: 
    

Pes propi, pes del terreny 1’10 0’90 1’00 1’00 
Empentes del terreny 1’35 0’80 1’00 1’00 

Estabilitat 

Variable 1’50 0’00 1’00 0’00 
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Zones residencials A 0’7 0’5 0’3 
Zones comercials D 0’7 0’7 0’6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0’7 0’7 0’6 
Cobertes transitables F 0’7 0’5 0.’6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0’0 0’0 0’0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0’5 0’2 0’0 
Vent  0’6 0’5 0’0 
Accions variables del terreny  0’7 0’7  0’7 

 
Aptitud al servei. 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit 
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas 
són els següents: 
 

- Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 
Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

 
- Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

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

 
Vibracions i Fatiga. 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici. 
 
Durabilitat. 
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups 
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra (Taules 8.2.2 i 8.2.3 
de la EHE): 
 
a) Elements estructurals de formigó armat: 

 
Element estructural Ambient tipus Criteris addicionals 
Tota l’estructura IV  

 
 
b) Elements estructurals d’acer: 

No es projecten. 
 

c) Elements estructurals d’obra de fàbrica: 
No es projecten. 

 
Armadures. 
D’acer al carbono galvanitzat (capa mínima de zinc de 900 g/m2). 
Separació armadura a cara exterior: 20 mm 
Recobriments mínims:   2 mm  
 
 

3.4. SALUBRITAT 
 
L’objectiu del requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi ambient", tractat en el CTE sota el terme 
salubritat, pretén reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions 
normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i de que 
deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu 
projecte, construcció, ús i manteniment. 
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Per satisfer aquest objectiu, l’edifici es projecta i es construirà per a que s’acompleixin les exigències 
bàsiques que s’estableixen en els apartats següents. L’edifici s’haurà de mantenir i utilitzar de forma que 
no s’alterin les seves característiques. 
El Document Bàsic "DB HS Salubritat" especifica paràmetres objectius i procediments el compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del 
requisit bàsic de salubritat. 
 

A PROTECCIÓ FRONT LA HUMITAT. (HS1) 
El compliment d’aquesta secció del CTE queda justificat amb el disseny dels diferents elements 
constructius i amb les característiques dels materials triats, reflectits en el títol segon de la memòria 
(MEMÒRIA CONSTRUCTIVA) i en els diferents plànols. 
 

B RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS (HS2) 
No procedeix. 
 

C QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR (HS3) 
La qualitat de l’aire interior queda garantida amb el disseny i distribució de l’edifici. 
 

D SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (HS4) 
El disseny i dimensionat de la xarxa permet garantir la demanda prevista. 
 

E EVACUACIÓ D’AIGÜES. (HS5) 
El disseny i dimensionat de la xarxa permet garantir l’evacuació de les aigües residuals del filtratge del 
sistema de depuració i de pluja. 
 
 

3.5. PROTECCIÓ FRONT EL SOROLL 
L’objectiu del DB HR, és establir les regles i procediments per complir les exigències bàsiques de protecció 
enfront el soroll dins els edificis. 
La sala de màquines és un edici aïllat sense incidència en recintes protegits o habitables. 
 

3.6. ESTALVI D’ENERGIA 
L’objectiu del DB HE és establir les regles i procediments per complir les exigències bàsiques d’estalvi 
d’energia i aconseguir un ús racional de l’energia necessària per la utilització dels edificis, reduint el 
consum a límits sostenibles, i potenciant que el consum procedeixi en part de fonts d’energia renovable. 

A LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC. (HE0) 
El HE-0 fa referència a la limitació del consum energètic de les noves edificacions i ampliacions d'edificis 
existents. El projecte contempla, principalment, la realització de dues piscines exteriors i una sala de 
màquines. 
El consum energètic de ACS serà nul, ja que les dutxes exteriors de la piscina seran alimentades 
únicament amb aigua freda. 
El consum energètic de climatització es nul. 
El consum energètic en l’enllumenat també és molt baix, ja que únicament es disposen llums fluorescents a 
la sala de màquines i a la pista de pàdel. 
 

B LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC. (HE1) 
No és d’aplicació al tractar-se de piscines totalment exteriors (no és un edifici). 
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C RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES. (HE2) 
Tant les piscines exteriors com la sala d’instal·lacions (àmbit d’aquest projecte) no disposaran de 
climatització; i per tant no hauran de complir amb les exigències del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques 
en els Edificis (RITE). 
 

D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ. (HE3) 
El DB HE-3, taula 2.1, estableix els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació. En el nostre cas, 
tenim l’enllumenat de la sala de màquines composat per tres fluorescents de 51 w, que permet assolir un 
valor de Em = 257 lux > 200 lux 
El VEEI de la sala de màquines és de 1’29 < 4’0, d’acord amb els següents valors de càlcul: 
 
- Llumenera: 

Potència: 51 w 
Flux lluminós: 5610 lm 
Fm: 0’8 
Cu: 0’88 

 
- Recinte: 

Longitud: 9’20 m 
Amplada: 5’00 m 
Alçada: 2’40 m 
Alç. pla de treball: 2’40 m 
Índex del local K: 1’35 

 
- Valors de referència: 

Em mín.: 200 lux (EN 12.464.1) 
UGRL: 25  (EN 12.464.1) 
Ra: 40 (EN 12.464.1) 
Pot. màx. instal.: 10 (DB SE 3, Taula 2.2) 
VEEI màx.: 4’0 (DB SE 3, Taula 2.1) 

 
 

E CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA. (HE4) 
No es contempla aquesta instal·lació. 
 
 

F CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA. (HE5) 
No es preceptiva aquesta instal·lació. 
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Annexes a la Memòria 
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RELACIÓ D’ANNEXES A LA MEMÒRIA. 
 
Els documents que conformen aquest capítol són els següents: 

 
- LEGISLACIÓ 
 
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
- DADES CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

 
- MEMÒRIA DE COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC. 

 
- GESTIÓ DE RESIDUS 

 
- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
- PROGRAMA DE TREBALLS I PLA DE PAGAMENTS 

 
- INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 

 
- INFORME ACA 

 
- RELACIÓ DE MILLORES PROPOSADES 
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Normativa tècnica general d’Edificació 
 

 

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

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

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

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

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

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

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  
 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

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

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

Altres usos 

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

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

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

 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

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

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

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

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

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

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

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

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

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

 

Protecció enfront del soroll 
 

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

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

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Limitació de la demanda energètica 

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 

HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

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

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

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

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

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

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 
 

Instal∙lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas               
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

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

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

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

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

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

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

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

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

Ordenances municipals 
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Instal∙lacions tèrmiques 

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

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

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

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

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

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

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

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

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

Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

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

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

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

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

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

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

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

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

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

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08. 

RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

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

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

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

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 ADD010 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació
sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i
coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

mq01pan010a 0,043 h 32,273 1,39Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mo113 0,008 h 15,580 0,12Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,510 0,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1,540 0,050

Total per m³ ............: 1,59
Són U EURO AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

2 ADD010b m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació
sobre camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Desmunt en successives franges
horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i
coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

mq01pan010a 0,043 h 32,273 1,39Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mo113 0,008 h 15,580 0,12Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,510 0,03Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1,540 0,050

Total per m³ ............: 1,59
Són U EURO AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

3 ADE001 m³ Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de
terreny, amb martell pneumàtic, fins a aconseguir la
cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq05pdm010b 0,329 h 5,533 1,82Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,659 h 3,296 2,17Martell pneumàtic.
mo113 0,934 h 15,580 14,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 18,540 0,37Mitjans auxiliars

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Num. Codi Ut Descripció Total
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3,000 % Costos indirectes 18,910 0,570

Total per m³ ............: 19,48
Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m³.

4 ADE005 m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de
soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el
seu perímetre quedin per sota de la rasant natural, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins
a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació
de rampa provisional per a accés de la maquinària al
fons de l'excavació i la seva posterior retirada,
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq01ret020b 0,146 h 29,298 4,28Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo113 0,054 h 15,580 0,84Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,120 0,10Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 5,220 0,160

Total per m³ ............: 5,38
Són CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m³.

5 ADE005b m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de
soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el
seu perímetre quedin per sota de la rasant natural, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins
a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació
de rampa provisional per a accés de la maquinària al
fons de l'excavació i la seva posterior retirada,
refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials
excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq01ret020b 0,126 h 29,298 3,69Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo113 0,049 h 15,580 0,76Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,450 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,540 0,140

Total per m³ ............: 4,68
Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m³.
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6 ADE010 m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases
per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins
a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq01exn020b 0,397 h 38,950 15,46Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,245 h 15,580 3,82Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 19,280 0,39Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 19,670 0,590

Total per m³ ............: 20,26
Són VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.

7 ADE010b m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases
per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins
a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq01exn020b 0,397 h 38,950 15,46Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,245 h 15,580 3,82Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 19,280 0,39Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 19,670 0,590

Total per m³ ............: 20,26
Són VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.
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8 ADE010c m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de rases
per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins
a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq01exn020b 0,345 h 38,950 13,44Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,225 h 15,580 3,51Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,950 0,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,290 0,520

Total per m³ ............: 17,81
Són DISSET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m³.

9 ADE010d m³ Excavació de terres a cel obert per a formació de pous
de sanejament fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins
a aconseguir la cota de profunditat indicada en el
Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a ma, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mq01exn020b 0,356 h 38,950 13,87Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,256 h 15,580 3,99Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 17,860 0,36Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 18,220 0,550

Total per m³ ............: 18,77
Són DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m³.
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10 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que
el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com
mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió,
sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels
materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica
dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a
camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.

mq01pan010a 0,016 h 32,273 0,52Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mo113 0,006 h 15,580 0,09Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 0,610 0,01Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 0,620 0,020

Total per m² ............: 0,64
Són SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

11 ADL005b m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que
el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com
mínima 25 cm. Inclús transport de la maquinària,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió,
sense incloure transport a l'abocador autoritzat.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels
materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica
dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a
camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.

mq01pan010a 0,016 h 32,273 0,52Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mo113 0,006 h 15,580 0,09Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 0,610 0,01Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 0,620 0,020

Total per m² ............: 0,64
Són SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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12 ADL015 Ut Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb
motoserra. Inclús extracció de soca i arrels amb
posterior reblert i compactació del buit amb terra de
la pròpia excavació, trossejat de branques, tronc i
arrels, retirada de restes i deixalles, i càrrega a
camió, sense incloure transport a abocador autoritzat.
Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de la base.
Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc,
les branques i les arrels. Reblert i compactació del
buit amb terra de la pròpia excavació. Retirada de
restes i deixalles. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mq09sie010 0,254 h 2,405 0,61Serra de cadena a benzina, de 50 cm
d'espasa i 2 kW de potència.

mq01exn020a 0,063 h 37,206 2,34Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02roa010a 0,156 h 6,791 1,06Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg,
amplada de treball 70 cm.

mo040 0,326 h 19,670 6,41Oficial 1ª jardiner.
mo086 0,642 h 17,340 11,13Ajudant jardiner.
% 2,000 % 21,550 0,43Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 21,980 0,660

Total per Ut ............: 22,64
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

13 ADP010 m³ Formació de terraplè a cel obert per a fonament de
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació,
que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i
humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la
base i preparació de la superfície de suport. Càrrega,
transport i estès per tongadas d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació
per tongades. Estripat de paviment, allisada,
reperfilat i formació de pendents. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

mq01pan010a 0,031 h 32,273 1,00Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,047 h 26,442 1,24Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147
kW.

mq01mot010a 0,021 h 54,381 1,14Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,049 h 49,978 2,45Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,021 h 32,154 0,68Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,066 h 15,580 1,03Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,540 0,15Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 7,690 0,230

Total per m³ ............: 7,92
Són SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m³.
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14 ADP010b m³ Formació de terraplè a cel obert per a fonament de
terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació,
que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1
del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu), i això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i
humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la
base i preparació de la superfície de suport. Càrrega,
transport i estès per tongadas d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació
per tongades. Estripat de paviment, allisada,
reperfilat i formació de pendents. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.

mq01pan010a 0,031 h 32,273 1,00Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,047 h 26,442 1,24Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147
kW.

mq01mot010a 0,021 h 54,381 1,14Motoanivelladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,049 h 49,978 2,45Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,021 h 32,154 0,68Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,066 h 15,580 1,03Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,540 0,15Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 7,690 0,230

Total per m³ ............: 7,92
Són SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m³.

15 ADR010 m³ Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb
terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest
preu). Fins i tot cinta o distintiu indicador de la
instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert
i humectació dels mateixos.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de
la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt01var010 1,100 m 0,117 0,13Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,105 h 7,437 0,78Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq02rod010d 0,156 h 5,124 0,80Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,010 h 32,154 0,32Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,016 h 32,230 0,52Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162

kW.
mo113 0,186 h 15,580 2,90Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,450 0,11Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 5,560 0,170

Total per m³ ............: 5,73
Són CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m³.

16 ANE010 m² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per
base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents
de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de
reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material de farciment en tongadas
d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01are020a 0,165 m³ 14,543 2,40Graveta de pedrera, de pedra calcària, de
20 a 40 mm de diàmetre.

mq01pan010a 0,011 h 32,273 0,36Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,011 h 5,124 0,06Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,
amplada de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 32,154 0,35Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,195 h 15,580 3,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,210 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,330 0,190

Total per m² ............: 6,52
Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m².

17 ANE010b m² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per
base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents
de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de
reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material de farciment en tongadas
d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01are020a 0,165 m³ 14,543 2,40Graveta de pedrera, de pedra calcària, de
20 a 40 mm de diàmetre.

mq01pan010a 0,011 h 32,273 0,36Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,011 h 5,124 0,06Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,
amplada de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 32,154 0,35Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,195 h 15,580 3,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,210 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,330 0,190

Total per m² ............: 6,52
Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m².
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18 ANE010c m² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per
base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents
de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de
reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material de farciment en tongadas
d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01are020a 0,165 m³ 14,543 2,40Graveta de pedrera, de pedra calcària, de
20 a 40 mm de diàmetre.

mq01pan010a 0,011 h 32,273 0,36Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,011 h 5,124 0,06Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,
amplada de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 32,154 0,35Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,195 h 15,580 3,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,210 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,330 0,190

Total per m² ............: 6,52
Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m².

19 ANE010d m² Formació d'emmacat de 15 cm d'espessor en caixa per
base de solera, mitjançant reblert i estès en tongades
d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents
de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant,
sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa en
aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de
reblert i regat dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de
tall. Estès del material de farciment en tongadas
d'espessor uniforme. Rec de la capa. Compactació i
anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01are020a 0,165 m³ 14,543 2,40Graveta de pedrera, de pedra calcària, de
20 a 40 mm de diàmetre.

mq01pan010a 0,011 h 32,273 0,36Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,011 h 5,124 0,06Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,
amplada de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 32,154 0,35Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,195 h 15,580 3,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,210 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,330 0,190

Total per m² ............: 6,52
Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m².
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20 ANS010 m² Formació de solera de formigó armat de 12 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa+H
fabricat en central amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu hidròfug, i
abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre
capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús
p/p de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de junts de construcció i col·locació
d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs, per a l'execució de juntes de
retracció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació
de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de
retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,034 0,07Separador homologat per soleres.
mt07ame010d 1,200 m² 1,079 1,29Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ksh 0,126 m³ 67,283 8,48Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en

central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt16pea020c 0,050 m² 1,598 0,08Panell rígid de poliestirè expandit,
segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,087 h 3,754 0,33Regla vibrant de 3 m.
mo020 0,094 h 19,670 1,85Oficial 1ª construcció.
mo113 0,094 h 15,580 1,46Peó ordinari construcció.
mo077 0,048 h 17,340 0,83Ajudant construcció.
% 2,000 % 14,390 0,29Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 14,680 0,440

Total per m² ............: 15,12
Són QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².
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21 ANS010b m² Formació de solera de formigó armat de 6 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa+H fabricat en
central amb Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut
(D.O.R.), amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, sense
tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de junts de construcció i col·locació
d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs, per a l'execució de juntes de
retracció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació
de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de
retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,034 0,07Separador homologat per soleres.
mt07ame010d 1,200 m² 1,079 1,29Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ksh 0,063 m³ 67,283 4,24Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en

central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt16pea020c 0,050 m² 1,598 0,08Panell rígid de poliestirè expandit,
segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,084 h 3,754 0,32Regla vibrant de 3 m.
mo020 0,054 h 19,670 1,06Oficial 1ª construcció.
mo113 0,054 h 15,580 0,84Peó ordinari construcció.
mo077 0,027 h 17,340 0,47Ajudant construcció.
% 2,000 % 8,370 0,17Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 8,540 0,260

Total per m² ............: 8,80
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m².
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22 ANS010c m² Formació de solera de formigó armat de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), i abocament amb bomba,
i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada
sobre separadors homologats, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de junts de construcció i col·locació
d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs, per a l'execució de juntes de
retracció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de
1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica; i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació
de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del
formigó. Arremolinat de la superfície. Serradura de
juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,034 0,07Separador homologat per soleres.
mt07ame010b 1,200 m² 1,334 1,60Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ngb 0,210 m³ 56,523 11,87Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en

central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mt16pea020c 0,050 m² 1,598 0,08Panell rígid de poliestirè expandit,
segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

mt14sja020 0,800 m 0,816 0,65Massilla bicomponent, resistent a
hidrocarburs i olis, per a closa de juntes
de retracció en soles de formigó.

mq06vib020 0,090 h 3,754 0,34Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,562 h 4,095 2,30Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06cor020 0,102 h 7,624 0,78Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mq06bhe010 0,009 h 136,386 1,23Camió bomba estacionat a obra, per bombeig

de formigó. Inclús p/p de desplaçament.
mo020 0,151 h 19,670 2,97Oficial 1ª construcció.
mo113 0,151 h 15,580 2,35Peó ordinari construcció.
mo077 0,076 h 17,340 1,32Ajudant construcció.
% 2,000 % 25,560 0,51Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 26,070 0,780

Total per m² ............: 26,85
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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23 ANS010d m² Formació de solera de formigó armat de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa+H
fabricat en central amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), i abocament amb bomba,
i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada
sobre separadors homologats, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic; recolzada sobre capa
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
de preparació de la superfície de recolzament del
formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla
vibrant, formació de junts de construcció i col·locació
d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor,
al voltant de qualsevol element que interrompi la sola,
com pilars i murs, per a l'execució de juntes de
retracció; embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes
sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions
executades sota la solera; serrat de les juntes de
retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de
1/3 de l'espessor de la solera i posterior segellat amb
massilla elàstica; i curació del formigó.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del
formigó, comprovant la densitat i les rasants.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació
de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del
formigó. Arremolinat de la superfície. Serradura de
juntes de retracció. Neteja i closa de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,034 0,07Separador homologat per soleres.
mt07ame010b 1,200 m² 1,334 1,60Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ksb 0,105 m³ 63,762 6,70Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en

central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mt16pea020c 0,050 m² 1,598 0,08Panell rígid de poliestirè expandit,
segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

mt14sja020 0,800 m 0,816 0,65Massilla bicomponent, resistent a
hidrocarburs i olis, per a closa de juntes
de retracció en soles de formigó.

mq06vib020 0,086 h 3,754 0,32Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,562 h 4,095 2,30Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06cor020 0,102 h 7,624 0,78Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mq06bhe010 0,004 h 136,386 0,55Camió bomba estacionat a obra, per bombeig

de formigó. Inclús p/p de desplaçament.
mo020 0,093 h 19,670 1,83Oficial 1ª construcció.
mo113 0,093 h 15,580 1,45Peó ordinari construcció.
mo077 0,047 h 17,340 0,81Ajudant construcció.
% 2,000 % 17,140 0,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,480 0,520

Total per m² ............: 18,00
Són DIVUIT EUROS per m².
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24 ASD010X m Subministrament i muntatge de canonada soterrada de
drenatge, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
captació d'aigües subterrànies, de tub ranurat de PVC
de doble paret, l'exterior corrugada i la interior
llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un
arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per
copa amb junta elàstica d'EPDM. Totalment muntada,
connexionada a la xarxa de sanejament i provada
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge i instal·lació de la canonada.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.

mt11tdv015g 1,020 m 10,574 10,79Tub ranurat de PVC de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg
d'un arc de 220° a la vall del corrugat,
per drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió
per copa amb junta elàstica de EPDM,
inclús p/p de junts.

mt11ade100a 0,003 kg 7,947 0,02Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris.

mo020 0,085 h 19,670 1,67Oficial 1ª construcció.
mo112 0,085 h 16,470 1,40Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 13,880 0,28Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 14,160 0,420

Total per m ............: 14,58
Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

25 CAV010 m³ Formació de riostra de formigó armats, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 60 kg/m³, sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, i curació del
formigó.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020a 10,000 Ut 0,103 1,03Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco010c 60,000 kg 0,647 38,82Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,480 kg 0,883 0,42Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ngb 1,050 m³ 56,523 59,35Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo043 0,188 h 20,650 3,88Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,188 h 18,210 3,42Ajudant ferrallista.
mo045 0,069 h 20,650 1,42Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,274 h 18,210 4,99Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
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% 2,000 % 113,330 2,27Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 115,600 3,470

Total per m³ ............: 119,07
Són CENT  DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS per m³.

26 CCS010 m³ Formació de mur de soterrani de formigó armat,
realitzat amb formigó HA-30/B/20/IV fabricat en central
amb Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut
(D.O.R.), amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 72 kg/m³, executat en condicions
complexes, sense incloure l'encofrat en aquest preu.
Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
formació de juntes, separadors, distanciadors per a
encofrats, accessoris, passa-tubs per a pas
d'instal·lacions, curació del formigó i cordó de
polietilè expandit de cel·les tancades, de secció
circular, col·locat a l'interior del passamurs, per a
fons de junt, massilla elastòmera monocomponent a base
de polímers híbrids, aplicada amb pistola des del fons
de junt cap a fora, per a reomplert del passamurs i
morter modificat amb polímers, d'anivellació
superficial, aplicat amb paleta en capa fina, per a
revestiment.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col·locació de passa-canonades. Resolució
de juntes de construcció. Neteja de la base de
recolzament del mur en la fonamentació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Segellat de
passamurs. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la
secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m².

mt07aco020d 8,000 Ut 0,043 0,34Separador homologat per murs.
mt07aco010c 72,000 kg 0,647 46,58Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,432 kg 0,883 0,38Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010Wsh 1,050 m³ 67,071 70,42Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt11var300 0,020 m 5,175 0,10Tub de PVC llis per a passatubs, varis
diàmetres.

mt15bas010d 0,500 m 0,148 0,07Cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 20 mm de
diàmetre, per al replè de fons de junt.

mt15bas035a 0,052 Ut 6,562 0,34Cartutx de massilla elastòmera
monocomponent a base de polímers híbrids,
de color gris, de 600 ml, molt adherent,
amb elevades propietats elàstiques,
resistent a l'envelliment i als rajos UV,
duresa Shore A aproximada de 25,
allargament en trencament > 600%, segons
UNE-EN ISO 11600.

mt09reh090a 0,060 kg 1,292 0,08Morter modificat amb polímers,
d'anivellació superficial, per l'aplicació
en capa fina, per a reparació no
estructural del formigó.

mo043 0,394 h 20,650 8,14Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,507 h 18,210 9,23Ajudant ferrallista.
mo113 0,067 h 15,580 1,04Peó ordinari construcció.
mo045 0,176 h 20,650 3,63Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,705 h 18,210 12,84Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
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% 2,000 % 153,190 3,06Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 156,250 4,690

Total per m³ ............: 160,94
Són CENT  SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

27 CCS010b m³ Formació de mur de soterrani de formigó armat,
realitzat amb formigó HA-30/B/20/IV fabricat en central
amb Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut
(D.O.R.), amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 60 kg/m³, executat en condicions
complexes, sense incloure l'encofrat en aquest preu.
Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
formació de juntes, separadors, distanciadors per a
encofrats, accessoris, passa-tubs per a pas
d'instal·lacions, curació del formigó i cordó de
polietilè expandit de cel·les tancades, de secció
circular, col·locat a l'interior del passamurs, per a
fons de junt, massilla elastòmera monocomponent a base
de polímers híbrids, aplicada amb pistola des del fons
de junt cap a fora, per a reomplert del passamurs i
morter modificat amb polímers, d'anivellació
superficial, aplicat amb paleta en capa fina, per a
revestiment.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col·locació de passa-canonades. Resolució
de juntes de construcció. Neteja de la base de
recolzament del mur en la fonamentació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Segellat de
passamurs. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la
secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m².

mt07aco020d 8,000 Ut 0,043 0,34Separador homologat per murs.
mt07aco010c 60,000 kg 0,647 38,82Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,360 kg 0,883 0,32Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010Wsh 1,050 m³ 67,071 70,42Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt11var300 0,020 m 5,175 0,10Tub de PVC llis per a passatubs, varis
diàmetres.

mt15bas010d 0,500 m 0,148 0,07Cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 20 mm de
diàmetre, per al replè de fons de junt.

mt15bas035a 0,052 Ut 6,562 0,34Cartutx de massilla elastòmera
monocomponent a base de polímers híbrids,
de color gris, de 600 ml, molt adherent,
amb elevades propietats elàstiques,
resistent a l'envelliment i als rajos UV,
duresa Shore A aproximada de 25,
allargament en trencament > 600%, segons
UNE-EN ISO 11600.

mt09reh090a 0,060 kg 1,292 0,08Morter modificat amb polímers,
d'anivellació superficial, per l'aplicació
en capa fina, per a reparació no
estructural del formigó.

mo043 0,329 h 20,650 6,79Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,422 h 18,210 7,68Ajudant ferrallista.
mo113 0,067 h 15,580 1,04Peó ordinari construcció.
mo045 0,176 h 20,650 3,63Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,705 h 18,210 12,84Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
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% 2,000 % 142,470 2,85Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 145,320 4,360

Total per m³ ............: 149,68
Són CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
m³.

28 CCS010c m³ Formació de mur de soterrani de formigó armat,
realitzat amb formigó HA-30/B/20/IV fabricat en central
amb Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut
(D.O.R.), amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 37 kg/m³, executat en condicions
complexes, sense incloure l'encofrat en aquest preu.
Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
formació de juntes, separadors, distanciadors per a
encofrats, accessoris, passa-tubs per a pas
d'instal·lacions, curació del formigó i cordó de
polietilè expandit de cel·les tancades, de secció
circular, col·locat a l'interior del passamurs, per a
fons de junt, massilla elastòmera monocomponent a base
de polímers híbrids, aplicada amb pistola des del fons
de junt cap a fora, per a reomplert del passamurs i
morter modificat amb polímers, d'anivellació
superficial, aplicat amb paleta en capa fina, per a
revestiment.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Col·locació de passa-canonades. Resolució
de juntes de construcció. Neteja de la base de
recolzament del mur en la fonamentació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Segellat de
passamurs. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la
secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m².

mt07aco020d 8,000 Ut 0,043 0,34Separador homologat per murs.
mt07aco010c 37,000 kg 0,647 23,94Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,222 kg 0,883 0,20Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010Wsh 1,050 m³ 67,071 70,42Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt11var300 0,020 m 5,175 0,10Tub de PVC llis per a passatubs, varis
diàmetres.

mt15bas010d 0,500 m 0,148 0,07Cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 20 mm de
diàmetre, per al replè de fons de junt.

mt15bas035a 0,052 Ut 6,562 0,34Cartutx de massilla elastòmera
monocomponent a base de polímers híbrids,
de color gris, de 600 ml, molt adherent,
amb elevades propietats elàstiques,
resistent a l'envelliment i als rajos UV,
duresa Shore A aproximada de 25,
allargament en trencament > 600%, segons
UNE-EN ISO 11600.

mt09reh090a 0,060 kg 1,292 0,08Morter modificat amb polímers,
d'anivellació superficial, per l'aplicació
en capa fina, per a reparació no
estructural del formigó.

mo043 0,203 h 20,650 4,19Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,261 h 18,210 4,75Ajudant ferrallista.
mo113 0,067 h 15,580 1,04Peó ordinari construcció.
mo045 0,176 h 20,650 3,63Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
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mo092 0,705 h 18,210 12,84Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 121,940 2,44Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 124,380 3,730

Total per m³ ............: 128,11
Són CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m³.

29 CCS020 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema
d'encofrat a dues cares amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb plafons metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de
formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície
plana, per a contenció de terres. Fins i tot p/p
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de
líquid desencofrant formació de buits per al pas
d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge; replanteig
i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i
segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m².

mt08eme070a 0,007 m² 159,377 1,12Panells metàl·lics modulars, per encofrar
murs de formigó de fins a 3 m d'altura.

mt08eme075j 0,007 Ut 219,146 1,53Estructura suport de sistema d'encofrat
vertical, per a mur de formigó a dues
cares, de fins a 3 m d'altura, formada per
tornapuntes metàl·lics per a
estabilització i aplomat de la superfície
encofrant del mur.

mt08dba010b 0,030 l 1,581 0,05Agent desemmotllador, a base d'olis
especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mo044 0,269 h 20,650 5,55Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,293 h 18,210 5,34Ajudant encofrador.
% 2,000 % 13,590 0,27Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 13,860 0,420

Total per m² ............: 14,28
Són CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m².
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30 CHA010 kg Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN 10080 B 500
S per a elaboració i muntatge de la ferralla en vas
piscina. Inclús p/p de filferro de lligar, talls i
doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i
col·locació de l'armadura. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat
segons documentació gràfica de Projecte.

mt07aco010g 1,020 kg 0,494 0,50Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, subministrat en obra en barres
sense elaborar, diàmetres varis.

mt08var050 0,005 kg 0,883 0,00Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mo043 0,008 h 20,650 0,17Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,012 h 18,210 0,22Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 0,890 0,02Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 0,910 0,030

Total per kg ............: 0,94
Són NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per kg.

31 CRL010 m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de
mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf011fb 0,105 m³ 46,544 4,89Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en
central.

mo045 0,008 h 20,650 0,17Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,014 h 18,210 0,25Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 5,310 0,11Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 5,420 0,160

Total per m² ............: 5,58
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

32 CRL010b m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de
mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf011fb 0,105 m³ 46,544 4,89Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en
central.

mo045 0,008 h 20,650 0,17Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,014 h 18,210 0,25Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 5,310 0,11Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 5,420 0,160

Total per m² ............: 5,58
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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33 CRL010c m² Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de
mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf011fb 0,105 m³ 46,544 4,89Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en
central.

mo045 0,008 h 20,650 0,17Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,014 h 18,210 0,25Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 5,310 0,11Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 5,420 0,160

Total per m² ............: 5,58
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

34 CSL010 m³ Formació de llosa de fonamentació de formigó armat de
retracció moderada, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IV fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu
hidròfug, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 40 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant, poliment
mitjançant arremolinadora mecànica i posterior
hidrofugació complementaria a la superfície de la llosa
per tapar porus amb líquids especials; sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços,
plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales
i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de
filferro en talls de formigonat, formació de fossa
d'ascensor, elaboració i muntatge de la ferralla en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
separadors, passa-tubs per a pas d'instal·lacions,
col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en
llosa, vibratge del formigó amb regle vibrant, formació
de juntes de construção i curació del formigó.
Inclou: Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o
altres elements estructurals que es recolzin en la
mateixa. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Col·locació de passa-canonades. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Remolinat i polit de la superfície i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020a 5,000 Ut 0,103 0,52Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco010g 40,800 kg 0,494 20,16Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B

500 S, subministrat en obra en barres
sense elaborar, diàmetres varis.

mt08var050 0,200 kg 0,883 0,18Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010Wsh 1,050 m³ 67,071 70,42Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt11var300 0,010 m 5,175 0,05Tub de PVC llis per a passatubs, varis
diàmetres.

mq06vib020 0,341 h 3,754 1,28Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,281 h 4,095 1,15Arremolinadora mecànica de formigó.
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mq06bhe010 0,043 h 136,386 5,86Camió bomba estacionat a obra, per bombeig
de formigó. Inclús p/p de desplaçament.

mo043 0,251 h 20,650 5,18Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,376 h 18,210 6,85Ajudant ferrallista.
mo020 0,010 h 19,670 0,20Oficial 1ª construcció.
mo113 0,010 h 15,580 0,16Peó ordinari construcció.
mo045 0,008 h 20,650 0,17Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,117 h 18,210 2,13Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 114,310 2,29Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 116,600 3,500

Total per m³ ............: 120,10
Són CENT  VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m³.

35 CSL020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic,
per a llosa de fonamentació, format per panells
metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i tot p/p
d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de
líquid desencofrant.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge
del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.

mt08eme040 0,005 m² 41,436 0,21Panells metàl·lics de dimensions vàries,
per encofrar elements de formigó.

mt50spa052b 0,020 m 3,546 0,07Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt50spa081a 0,013 Ut 10,659 0,14Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mt08eme051a 0,500 m 0,249 0,12Fleix per a encofrat metàl·lic.
mt08var050 0,050 kg 0,883 0,04Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30

mm de diàmetre.
mt08var060 0,040 kg 5,616 0,22Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,581 0,05Agent desemmotllador, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mo044 0,391 h 20,650 8,07Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,440 h 18,210 8,01Ajudant encofrador.
% 2,000 % 16,930 0,34Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,270 0,520

Total per m² ............: 17,79
Són DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m².
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36 CSV010 m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 100 kg/m³, sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars
o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020a 7,000 Ut 0,103 0,72Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco010c 100,000 kg 0,647 64,70Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,400 kg 0,883 0,35Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ngb 1,100 m³ 56,523 62,18Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo043 0,156 h 20,650 3,22Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,156 h 18,210 2,84Ajudant ferrallista.
mo045 0,049 h 20,650 1,01Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,245 h 18,210 4,46Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 139,480 2,79Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 142,270 4,270

Total per m³ ............: 146,54
Són CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m³.

37 CSV010b m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 35 kg/m³, sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars
o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020a 7,000 Ut 0,103 0,72Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco010c 35,000 kg 0,647 22,65Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,140 kg 0,883 0,12Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.
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mt10haf010ngb 1,100 m³ 56,523 62,18Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo043 0,054 h 20,650 1,12Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,054 h 18,210 0,98Ajudant ferrallista.
mo045 0,049 h 20,650 1,01Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,245 h 18,210 4,46Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 93,240 1,86Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 95,100 2,850

Total per m³ ............: 97,95
Són NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m³.

38 CSV010c m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb
Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 30 kg/m³, sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars
o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020a 7,000 Ut 0,103 0,72Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco010c 30,000 kg 0,647 19,41Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,120 kg 0,883 0,11Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ksb 1,100 m³ 63,762 70,14Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo043 0,047 h 20,650 0,97Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,049 h 18,210 0,89Ajudant ferrallista.
mo045 0,049 h 20,650 1,01Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,245 h 18,210 4,46Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 97,710 1,95Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 99,660 2,990

Total per m³ ............: 102,65
Són CENT  DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m³.
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39 CSV010d m³ Formació de sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 35 kg/m³, sense incloure
l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, i armadures
d'espera dels pilars o altres elements.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars
o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt07aco020a 7,000 Ut 0,103 0,72Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco010c 35,000 kg 0,647 22,65Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,140 kg 0,883 0,12Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010ngb 1,100 m³ 56,523 62,18Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo043 0,054 h 20,650 1,12Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,054 h 18,210 0,98Ajudant ferrallista.
mo045 0,049 h 20,650 1,01Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,245 h 18,210 4,46Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 93,240 1,86Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 95,100 2,850

Total per m³ ............: 97,95
Són NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m³.

40 CSV020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic,
per a sabata correguda de fonamentació, format per
panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i
tot p/p d'elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i
aplicació de líquid desencofrant.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge
del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i
anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat
en contacte amb el formigó, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.

mt08eme040 0,005 m² 41,436 0,21Panells metàl·lics de dimensions vàries,
per encofrar elements de formigó.

mt50spa052b 0,020 m 3,546 0,07Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt50spa081a 0,013 Ut 10,659 0,14Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mt08eme051a 0,100 m 0,249 0,02Fleix per a encofrat metàl·lic.
mt08var050 0,050 kg 0,883 0,04Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30

mm de diàmetre.
mt08var060 0,100 kg 5,616 0,56Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,581 0,05Agent desemmotllador, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mo044 0,293 h 20,650 6,05Oficial 1ª encofrador.
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mo091 0,352 h 18,210 6,41Ajudant encofrador.
% 2,000 % 13,550 0,27Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 13,820 0,410

Total per m² ............: 14,23
Són CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m².

41 CVF010b m³ Formació de dipòsit a nivell de fonamentació,
mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-30/B/20/IV fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu
hidròfug, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 35 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat amb
panells metàl·lics recuperables. Inclús p/p de
reforços, cèrcols de vora, elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, separadors, armadures d'espera,
aplicació de líquid desencofrant i curació del formigó.
Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació
de separadors i fixació de les armadures. Muntatge del
sistema d'encofrat. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de càlcul, segons documentació
gràfica de Projecte.

mt08eme040 0,020 m² 41,436 0,83Panells metàl·lics de dimensions vàries,
per encofrar elements de formigó.

mt50spa052b 0,079 m 3,546 0,28Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt50spa081a 0,051 Ut 10,659 0,54Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mt08eme051a 0,395 m 0,249 0,10Fleix per a encofrat metàl·lic.
mt08var050 0,198 kg 0,883 0,17Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30

mm de diàmetre.
mt08var060 0,395 kg 5,616 2,22Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,119 l 1,581 0,19Agent desemmotllador, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07aco020a 4,000 Ut 0,103 0,41Separador homologat per fonamentacions.
mt07aco020d 8,000 Ut 0,043 0,34Separador homologat per murs.
mt07aco010c 35,000 kg 0,647 22,65Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,140 kg 0,883 0,12Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010Wsh 1,100 m³ 67,071 73,78Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mo044 1,159 h 20,650 23,93Oficial 1ª encofrador.
mo091 1,546 h 18,210 28,15Ajudant encofrador.
mo043 0,110 h 20,650 2,27Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,164 h 18,210 2,99Ajudant ferrallista.
mo045 0,245 h 20,650 5,06Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,490 h 18,210 8,92Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 172,950 3,46Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 176,410 5,290

Total per m³ ............: 181,70
Són CENT  VUITANTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m³.
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42 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó
massissat i armat, amb martell pneumàtic. Fins i tot
p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició del mur de fàbrica amb martell
pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.

mq05mai030 2,068 h 3,296 6,82Martell pneumàtic.
mq05pdm110 1,034 h 5,549 5,74Compressor portàtil dièsel mitja pressió

10 m³/min.
mo112 3,117 h 16,470 51,34Peó especialitzat construcció.
mo113 2,751 h 15,580 42,86Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 106,760 2,14Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 108,900 3,270

Total per m³ ............: 112,17
Són CENT  DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m³.

43 EHE020 m² Formació d'escala de formigó vist, amb llosa d'escala i
esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de
gruix de formigó HA-30/P/20/IIa+H fabricat en central
amb Distintiu de qualitat Oficialment Reconegut
(D.O.R.), amb additiu hidròfug, i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del
fons i dels laterals de la llosa; Muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb
textura llisa a la seva cara inferior i laterals, en
planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulons de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat
hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares
plastificada, estructura suport horitzontal de taulers
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a
l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons amb acabat vist.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells de plantes i
reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
de les armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge
del sistema d'encofrat. Reparació de defectes
superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
pel seu intradós en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.

mt50spa052b 0,750 m 3,546 2,66Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt08eft015a 1,150 m² 4,446 5,11Tauler aglomerat hidròfug, amb una de les

seves cares plastificada, de 10 mm
d'espessor.

mt08eve020 0,200 m² 13,863 2,77Sistema d'encofrat per a formació
d'esglaonat en lloses inclinades d'escala
de formigó armat, amb puntals i taulers de
fusta.

mt50spa081a 0,013 Ut 10,659 0,14Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 189,788 0,57Fusta de pi.
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mt08var060 0,040 kg 5,616 0,22Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010a 0,013 l 6,494 0,08Agent desemmotllador biodegradable en fase

aquosa per a formigons amb acabat vist.
mt07aco020f 3,000 Ut 0,070 0,21Separador homologat per lloses d'escala.
mt07aco010c 18,000 kg 0,647 11,65Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt08var050 0,270 kg 0,883 0,24Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010kth 0,373 m³ 64,462 24,04Formigó HA-30/P/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mt08cur010a 0,173 l 3,289 0,57Agent filmogen per enduriment de formigons
amb acabat vist.

mo044 1,042 h 20,650 21,52Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,988 h 18,210 17,99Ajudant encofrador.
mo043 0,262 h 20,650 5,41Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,262 h 18,210 4,77Ajudant ferrallista.
mo045 0,054 h 20,650 1,12Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,219 h 18,210 3,99Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 103,060 2,06Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 105,120 3,150

Total per m² ............: 108,27
Són CENT  VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m².

44 EHU005b m² Formació de forjat sanitari de formigó armat, cantell
22 = 17+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IV
fabricat en central amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu hidròfug, i
abocament amb cubilot, volum 0,093 m³/m², i acer UNE-EN
10080 B 500 S; format per: bigueta pretensada
T-18;encadellat ceràmic, 60x25x4 cm, inclús p/p de
peces especials; capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Inclús p/p de formació de buits de ventilació en
murs, cèrcols perimetrals de planta i curació del
formigó.
Inclou: Replanteig de la geometria de la planta.
Col·locació de biguetes i encadellat. Col·locació de
les armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la
capa de compressió. Curat del formigó. Reparació de
defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre,
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².

mt08efa010 0,150 m² 0,986 0,15Sistema d'encofrat recuperable de taulers
de fusta per a cèrcols perimetrals.

mt07bho010a 5,625 Ut 0,442 2,49Revoltó de formigó, 60x20x17 cm, inclús
p/p de peces especials.

mt07vau010a 0,165 m 3,859 0,64Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = <4 m,
segons UNE-EN 15037-1.

mt07vau010b 0,908 m 4,121 3,74Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 4/5
m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vau010c 0,495 m 4,692 2,32Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 5/6
m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vau010d 0,083 m 5,746 0,48Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = >6 m,
segons UNE-EN 15037-1.

mt07ame010b 1,100 m² 1,334 1,47Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010Wsh 0,093 m³ 67,071 6,24Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.

mo042 0,713 h 20,650 14,72Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,713 h 18,210 12,98Ajudant estructurista.
% 2,000 % 45,230 0,90Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 46,130 1,380

Total per m² ............: 47,51
Són QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m².

45 EHU010 m² Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-30/B/20/IV fabricat en central amb Distintiu
de qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb additiu
hidròfug, i abocament amb cubilot, amb un volum total
de formigó en sostre i bigues de 0,131 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i
connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una
quantia total 1 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 25 = 20+5 cm;
sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barnilles i perfils; semibigueta
pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm,
inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 5
cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 15x30 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de planta de
fins a 3 m. Inclús p/p de cèrcols perimetrals de planta
i curació del formigó. Sense incloure repercussió de
pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del
sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la
planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i
revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
veritable magnitud des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6
m².

mt08eva010a 0,280 m² 17,849 5,00Sistema d'encofrat recuperable per a
l'execució de bigues de formigó per
revestir, compost de: puntals metàl·lics
telescòpics, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada
reforçada amb barres i perfils, fins a 3 m
d'altura lliure de planta.

mt08efu020a 0,820 m² 1,994 1,64Sistema d'encofrat parcial per a forjat
unidireccional de formigó armat, fins a 3
m d'altura lliure de planta, compost de:
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb
barres i perfils.

mt07bho010b 5,625 Ut 0,476 2,68Revoltó de formigó, 60x20x20 cm, inclús
p/p de peces especials.

mt07vse010a 0,165 m 2,541 0,42Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
<4 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010b 0,908 m 3,085 2,80Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010c 0,495 m 3,289 1,63Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010d 0,083 m 3,604 0,30Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
>6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07aco020c 0,800 Ut 0,059 0,05Separador homologat per bigues.
mt07aco010c 1,000 kg 0,647 0,65Ferralla elaborada en taller industrial

amb acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, diàmetres varis.

mt07ame010c 1,100 m² 0,816 0,90Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010Wsh 0,131 m³ 67,071 8,79Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.), amb
additiu hidròfug.
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mo042 0,667 h 20,650 13,77Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,667 h 18,210 12,15Ajudant estructurista.
% 2,000 % 50,780 1,02Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 51,800 1,550

Total per m² ............: 53,35
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m².

46 FEF020 m² Execució de mur de càrrega de 15 cm d'espessor de
fàbrica de bloc de formigó, llis estàndard color gris,
40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, rebuda amb morter de ciment confeccionat
en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris,
dosificació 1:5, subministrat en sacs, amb peces
especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada,
sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús
p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i
ruptures, lligadures, brancals i queixals, i neteja.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes. Preparació
del morter. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Resolució de cantonades i trobades.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt02bhp010Af 12,128 Ut 0,511 6,20Bloc de formigó, llis estàndard color
gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir.
Segons UNE-EN 771-3.

mt02bhp011c 0,515 Ut 0,360 0,19Mig bloc de formigó, llis estàndard color
gris, 20x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir.
Segons UNE-EN 771-3.

mt02bhp012c 0,536 Ut 0,843 0,45Bloc de cantonada de formigó, llis
estàndard color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir. Segons UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,198 0,00Aigua.
mt01arg005a 0,017 t 14,347 0,24Sorra de pedrera, per a morter preparat en

obra.
mt08cem011a 3,317 kg 0,092 0,31Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
mq06hor010 0,008 h 1,351 0,01Formigonera.
mo021 0,362 h 19,670 7,12Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,469 h 15,580 7,31Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 2,000 % 21,830 0,44Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 22,270 0,670

Total per m² ............: 22,94
Són VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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47 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a 10 km de distància, considerant el
temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra,
anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat
a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.

mq04cap020aa 0,128 h 20,034 2,56Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 2,560 0,05Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 2,610 0,080

Total per m³ ............: 2,69
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

48 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat
a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.

mq04res025a 1,046 m³ 5,532 5,79Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 5,790 0,12Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 5,910 0,180

Total per m³ ............: 6,09
Són SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³.

49 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents
de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km, considerant el temps
d'espera per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i
tornada. Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.

mq04cab010c 0,050 h 32,230 1,61Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162
kW.

% 2,000 % 1,610 0,03Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 1,640 0,050

Total per m³ ............: 1,69
Són U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

50 GTA020b m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents
de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada, considerant el temps d'espera
per a la càrrega en obra, anada, descàrrega i tornada.
Sense incloure la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.

mq04cab010e 0,128 h 33,880 4,34Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213
kW.

% 2,000 % 4,340 0,09Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 4,430 0,130

Total per m³ ............: 4,56
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m³.

51 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.

mq04res035a 1,046 m³ 1,606 1,68Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 1,680 0,03Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 1,710 0,050

Total per m³ ............: 1,76
Són U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m³.
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52 GTB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents
de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre
les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.

mq04res035a 1,046 m³ 1,606 1,68Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 1,680 0,03Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 1,710 0,050

Total per m³ ............: 1,76
Són U EURO AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m³.

53 IEC020 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de
fornícula mural de caixa general de protecció, equipada
amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a
col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A, esquema
1, per a protecció de la línia general d'alimentació,
formada per una envoltant aïllant, precintable i
autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de protecció IP 43 segons UNE 20324 i IK 08
segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de
protecció metàl·lica amb grau de protecció IK 10 segons
UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o
cadenat. Normalitzada per l'empresa subministradora i
preparada per connexió de servei subterrània. Inclús
elements de fixació i connexió amb la conducció
soterrada de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i
ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·locació
de la porta. Col·locació de tubs i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35cgp020aa 1,000 Ut 22,601 22,60Caixa general de protecció, equipada amb
borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de
intensitat màxima 40 A, esquema 1, per a
protecció de la línia general
d'alimentació, formada per una envoltant
aïllant, precintable i autoventilada,
segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN
60439-3, amb graus de protecció IP 43
segons UNE 20324 i IK 08 segons UNE-EN
50102.

mt35cgp040h 3,000 m 4,334 13,00Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 3,000 m 2,975 8,93Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt26cgp010 1,000 Ut 87,657 87,66Marc i porta metàl·lica amb pany o
cadenat, amb grau de protecció IK 10
segons UNE-EN 50102, protegits de la
corrosió i normalitzats per l'empresa
subministradora, per caixa general de
protecció.
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mt35www010 1,000 Ut 1,181 1,18Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo020 0,279 h 19,670 5,49Oficial 1ª construcció.
mo113 0,279 h 15,580 4,35Peó ordinari construcció.
mo003 0,465 h 20,330 9,45Oficial 1ª electricista.
mo102 0,465 h 17,320 8,05Ajudant electricista.
% 2,000 % 160,710 3,21Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 163,920 4,920

Total per Ut ............: 168,84
Són CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per
Ut.

54 IEH010 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RV-K,
no propagador de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt35cun030d 1,000 m 1,122 1,12Cable unipolar RV-K, no propagador de la
flama, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-2.

mo003 0,037 h 20,330 0,75Oficial 1ª electricista.
mo102 0,037 h 17,320 0,64Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,510 0,05Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,560 0,080

Total per m ............: 2,64
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

55 IEH010b m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt35cun010e1 1,000 m 0,782 0,78Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la flama, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,037 h 20,330 0,75Oficial 1ª electricista.
mo102 0,037 h 17,320 0,64Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,170 0,04Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,210 0,070

Total per m ............: 2,28
Són DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.
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56 IEI050 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de
distribució interior en local d'ús comú de 50 m² de
superfície construïda i mecanismes gamma mitja (tecla o
tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús
tub protector de PVC flexible, corrugat, per a
canalització encastada, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació,
mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i
fixació dels tubs. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35aia010a 58,100 m 0,217 12,61Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP 545 segons
UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 41,500 m 0,237 9,84Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica
(parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP 545 segons
UNE 20324, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 3,000 Ut 1,428 4,28Caixa de derivació per a encastar de
105x105 mm, amb grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de registre.

mt35caj020b 1,000 Ut 1,827 1,83Caixa de derivació per a encastar de
105x165 mm, amb grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de registre.

mt35caj010a 7,000 Ut 0,146 1,02Caixa d'encastar universal, enllaç per els
2 costats.

mt35caj010b 5,000 Ut 0,184 0,92Caixa d'encastar universal, enllaç per els
4 costats.

mt35cun020a 210,000 m 0,324 68,04Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt35cun020b 120,000 m 0,494 59,28Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt35cun020c 30,000 m 0,724 21,72Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V. Segons UNE 211025.

mt33seg200a 2,000 Ut 7,080 14,16Interruptor unipolar, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg211a 1,000 Ut 10,582 10,58Doble interruptor, gamma mitja, amb tecla
de color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.
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mt33seg201a 2,000 Ut 11,016 22,03Interruptor bipolar, gamma mitja, amb
tecla de color blanc, marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg202a 1,000 Ut 7,386 7,39Commutador, gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg212a 1,000 Ut 12,316 12,32Doble commutador, gamma mitja, amb tecla
de color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg204a 1,000 Ut 7,752 7,75Polsador, gamma mitja, amb tecla amb
símbol de timbre de color blanc, marc d'1
element de color blanc i embellidor de
color blanc.

mt33seg205a 1,000 Ut 18,759 18,76Brunzidor 230 V, gamma mitja, amb tecla de
color blanc, marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg207a 3,000 Ut 7,310 21,93Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja,
amb tecla de color blanc, marc d'1 element
de color blanc i embellidor de color
blanc.

mt35www010 1,000 Ut 1,181 1,18Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 4,832 h 20,330 98,23Oficial 1ª electricista.
mo102 4,832 h 17,320 83,69Ajudant electricista.
% 2,000 % 477,560 9,55Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 487,110 14,610

Total per Ut ............: 501,72
Són CINC-CENTS U EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

57 IEO010 m Subministrament i instal·lació de canalització
soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 250 N, col·locat
sobre solera de formigó no estructural HNE-15/B/20 de 5
cm d'espessor i posterior reomplert amb el mateix
formigó fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni
el posterior reblert principal de les rases. Inclús p/p
de cinta de senyalització. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució de la solera de formigó
per a assentament del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del
reblert envoltant de formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf011xb 0,058 m³ 46,544 2,70Formigó no estructural HNE-15/B/20,
fabricat en central.

mt35aia080ab 1,000 m 1,156 1,16Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
50 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció IP
549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,195 0,20Cinta de senyalització de polietilè, de
150 mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES
ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.

mo020 0,020 h 19,670 0,39Oficial 1ª construcció.
mo113 0,020 h 15,580 0,31Peó ordinari construcció.
mo003 0,023 h 20,330 0,47Oficial 1ª electricista.
mo102 0,019 h 17,320 0,33Ajudant electricista.
% 2,000 % 5,560 0,11Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 5,670 0,170

Total per m ............: 5,84
Són CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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58 IEO010b m Subministrament i instal·lació de canalització
soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal
de les rases. Inclús p/p de cinta de senyalització.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la
cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant
de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01ara010 0,058 m³ 9,582 0,56Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia070ab 1,000 m 1,615 1,62Tub corbable, subministrat en rotllo, de

polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
50 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
15 joules, amb grau de protecció IP 549
segons UNE 20324, amb fil guia incorporat.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,195 0,20Cinta de senyalització de polietilè, de
150 mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES
ELÈCTRICS" i triangle de risc elèctric.

mq04dua020b 0,006 h 7,437 0,04Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,045 h 2,805 0,13Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,001 h 32,154 0,03Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,040 h 19,670 0,79Oficial 1ª construcció.
mo113 0,040 h 15,580 0,62Peó ordinari construcció.
mo003 0,023 h 20,330 0,47Oficial 1ª electricista.
mo102 0,019 h 17,320 0,33Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,790 0,10Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,890 0,150

Total per m ............: 5,04
Són CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.
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59 IEP021 Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra
composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud,
clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig,
excavació per l'arqueta de registre, clavat de
l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la
pròpia excavació i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de
terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35tte010b 1,000 Ut 14,347 14,35Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,235 0,56Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ut 0,799 0,80Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 Ut 58,971 58,97Pericó de polipropilè per a connexió a

terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

mt35tta030 1,000 Ut 36,659 36,66Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt01art020a 0,018 m³ 0,476 0,01Terra de la pròpia excavació.
mt35tta060 0,333 Ut 2,788 0,93Sac de 5 kg de sals minerals per a la

millora de la conductivitat de posades a
terra.

mt35www020 1,000 Ut 0,994 0,99Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

mq01ret020b 0,003 h 29,298 0,09Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo003 0,233 h 20,330 4,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,233 h 17,320 4,04Ajudant electricista.
mo113 0,001 h 15,580 0,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 122,160 2,44Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 124,600 3,740

Total per Ut ............: 128,34
Són CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.
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60 IEP021b Ut Subministrament i instal·lació de presa de terra
composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud,
clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovació, dintre d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig,
excavació per l'arqueta de registre, clavat de
l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de
registre, connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç
mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la
pròpia excavació i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de
terra mitjançant pont de comprovació. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona
excavada. Connexionat a la xarxa de terra. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35tte010b 1,000 Ut 14,347 14,35Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,235 0,56Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ut 0,799 0,80Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 Ut 58,971 58,97Pericó de polipropilè per a connexió a

terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

mt35tta030 1,000 Ut 36,659 36,66Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt01art020a 0,018 m³ 0,476 0,01Terra de la pròpia excavació.
mt35tta060 0,333 Ut 2,788 0,93Sac de 5 kg de sals minerals per a la

millora de la conductivitat de posades a
terra.

mt35www020 1,000 Ut 0,994 0,99Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

mq01ret020b 0,003 h 29,298 0,09Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70
kW.

mo003 0,233 h 20,330 4,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,233 h 17,320 4,04Ajudant electricista.
mo113 0,001 h 15,580 0,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 122,160 2,44Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 124,600 3,740

Total per Ut ............: 128,34
Són CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

61 IEP025 m Subministrament i instal·lació de conductor de terra
format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció. També p/p d'unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor
de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant
borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt35ttc010b 1,000 m 2,235 2,24Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35www020 0,100 Ut 0,994 0,10Material auxiliar per a instal·lacions de

connexió a terra.
mo003 0,093 h 20,330 1,89Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 4,230 0,08Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,310 0,130

Total per m ............: 4,44
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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62 IEP025b m Subministrament i instal·lació de conductor de terra
format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de
secció. També p/p d'unions realitzades amb soldadura
aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor
de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant
borns d'unió.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt35ttc010b 1,000 m 2,235 2,24Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35www020 0,100 Ut 0,994 0,10Material auxiliar per a instal·lacions de

connexió a terra.
mo003 0,093 h 20,330 1,89Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 4,230 0,08Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,310 0,130

Total per m ............: 4,44
Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

63 IER010x Ut Subministre i instal·lació de generador elèctric de
funcionament automàtic al marxar la llum, model HONDA
EM 5500 o equivalent, de 5500w, motor gasolina,
autonomia de 7'7 hores, amb quadre elèctric. Inclús
accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació
del seu correcte funcionament.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i
posta en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35gei142qaX 1,000 Ut 2.528,638 2.528,64generador elèctric de funcionament
automàtic al marxar la llum, model HONDA
EM 5500, de 5500w, motor gasolina,
autonomia de 7'7 hores.

mo003 0,228 h 20,330 4,64Oficial 1ª electricista.
mo102 0,228 h 17,320 3,95Ajudant electricista.
% 2,000 % 2.537,230 50,74Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2.587,970 77,640

Total per Ut ............: 2.665,61
Són DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per Ut.

64 IEX050 Ut Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 1 mòdul, unipolar (1P), intensitat
nominal 20 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 18x80x72
mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35amc020dd 1,000 Ut 9,639 9,64Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 1
mòdul, unipolar (1P), intensitat nominal
20 A, poder de tall 6 kA, corba C, de
18x80x72 mm, grau de protecció IP 20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

mo003 0,186 h 20,330 3,78Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 13,420 0,27Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 13,690 0,410

Total per Ut ............: 14,10
Són CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per Ut.

65 IEX060 Ut Subministrament i instal·lació d'interruptor
diferencial instantani, intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 10 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP 20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt35amc100aa 1,000 Ut 166,194 166,19Interruptor diferencial instantani, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal
25 A, sensibilitat 10 mA, poder de tall 6
kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1.

mo003 0,232 h 20,330 4,72Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 170,910 3,42Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 174,330 5,230

Total per Ut ............: 179,56
Són CENT  SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per Ut.

66 IFB005 m Subministrament i muntatge de canonada per a
alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves,
de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix,
SDR7,4, PN=25 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i
altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en
el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01ara010 0,090 m³ 9,582 0,86Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020dbg 1,000 m 1,578 1,58Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes blaves, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, SDR7,4, PN=25
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,014 h 19,670 0,28Oficial 1ª construcció.
mo113 0,014 h 15,580 0,22Peó ordinari construcció.
mo008 0,047 h 20,330 0,96Oficial 1ª lampista.
mo107 0,047 h 17,320 0,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,710 0,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,800 0,140

Total per m ............: 4,94
Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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67 IFB005b m Subministrament i muntatge de canonada per a
alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves,
de 40 mm de diàmetre exterior i 0,5 mm de gruix,
SDR7,4, PN=25 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i
altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en
el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01ara010 0,095 m³ 9,582 0,91Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020ddg 1,000 m 3,745 3,75Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes blaves, de 40 mm de diàmetre
exterior i 0,5 mm de gruix, SDR7,4, PN=25
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,020 h 19,670 0,39Oficial 1ª construcció.
mo113 0,020 h 15,580 0,31Peó ordinari construcció.
mo008 0,065 h 20,330 1,32Oficial 1ª lampista.
mo107 0,065 h 17,320 1,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,810 0,16Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 7,970 0,240

Total per m ............: 8,21
Són VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

68 IFB005c m Subministrament i muntatge de canonada per a
alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves,
de 50 mm de diàmetre exterior i 6,9 mm de gruix,
SDR7,4, PN=25 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i
altre material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocada de la sorra en
el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01ara010 0,098 m³ 9,582 0,94Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

Annex de justificació de preus Pàgina 41

Num. Codi Ut Descripció Total

109



mt37tpa020deg 1,000 m 5,881 5,88Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes blaves, de 50 mm de diàmetre
exterior i 6,9 mm de gruix, SDR7,4, PN=25
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 0,022 h 19,670 0,43Oficial 1ª construcció.
mo113 0,022 h 15,580 0,34Peó ordinari construcció.
mo008 0,074 h 20,330 1,50Oficial 1ª lampista.
mo107 0,074 h 17,320 1,28Ajudant lampista.
% 2,000 % 10,370 0,21Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 10,580 0,320

Total per m ............: 10,90
Són DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m.

69 IFB010 Ut Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua
potable de 160 m de longitud, soterrada, formada per
tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de 75 mm de diàmetre exterior i 4,5 mm de
gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada; clau de tall d'esfera d'allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè. Inclús p/p de
accessoris i peces especials, i altre material
auxiliar. Sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació
del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocada de la sorra en el fons
de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la
clau de tall general. Col·locació de la tapa d'arqueta.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt37sve010h 1,000 Ut 54,687 54,69Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 2 1/2".

mt11arp050i 1,000 Ut 91,397 91,40Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria
de 55x55 cm.

mt11arp100c 1,000 Ut 77,704 77,70Pericó de polipropilè, 55x55x55 cm.
mt10hmf010Mp 12,000 m³ 48,779 585,35Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mt01ara010 16,893 m³ 9,582 161,87Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bgg 160,000 m 6,299 1.007,84Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes blaves, de 75 mm de diàmetre
exterior i 4,5 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo020 4,917 h 19,670 96,72Oficial 1ª construcció.
mo113 4,796 h 15,580 74,72Peó ordinari construcció.
mo008 14,844 h 20,330 301,78Oficial 1ª lampista.
mo107 14,844 h 17,320 257,10Ajudant lampista.
% 2,000 % 2.709,170 54,18Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2.763,350 82,900

Total per Ut ............: 2.846,25
Són DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS per Ut.
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70 IFC090 Ut Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua
freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal
2,5 m³/h, diàmetre 3/4", temperatura màxima 30°C,
pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures,
amb tapa, ràcords de connexió i precinte, vàlvules
d'esfera amb connexions roscades femella de 3/4" de
diàmetre, inclòs filtre retenidor de residus, elements
de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt37alb100b 1,000 Ut 32,910 32,91Comptador d'aigua freda de lectura
directa, de raig simple, cabal nominal 2,5
m³/h, diàmetre 3/4", temperatura màxima
30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a
aigües molt dures, amb tapa, ràcords de
connexió i precinte.

mt37www060c 1,000 Ut 6,443 6,44Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4",
per a una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de 110°C.

mt38alb710b 2,000 Ut 6,635 13,27Vàlvula d'esfera amb connexions roscades
femella de 3/4" de diàmetre, cos de
llautó, pressió màxima 16 bar, temperatura
màxima 110°C.

mt38www012 1,000 Ut 1,674 1,67Material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i A.C.S.

mo004 0,417 h 20,330 8,48Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 62,770 1,26Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 64,030 1,920

Total per Ut ............: 65,95
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per Ut.

71 IFC090x Ut Subministrament i instal·lació de comptador 4" d'aigua
freda de lectura directa, apte per a aigües molt dures,
amb tapa, ràcords de connexió i precinte, vàlvules
d'esfera amb connexions roscades femella de 4" de
diàmetre, inclòs filtre retenidor de residus, elements
de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt37alb100bX 1,000 Ut 526,976 526,98Comptador d'aigua freda 4"
mt37www060c 1,000 Ut 6,443 6,44Filtre retenidor de residus de llautó, amb

tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4",
per a una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de 110°C.

mt38alb710b 2,000 Ut 6,635 13,27Vàlvula d'esfera amb connexions roscades
femella de 3/4" de diàmetre, cos de
llautó, pressió màxima 16 bar, temperatura
màxima 110°C.

mt38www012 1,000 Ut 1,674 1,67Material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i A.C.S.

mo004 0,417 h 20,330 8,48Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 556,840 11,14Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 567,980 17,040

Total per Ut ............: 585,02
Són CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS per Ut.
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72 IFW070 Ut Subministrament i muntatge d'arqueta enterrada, de
dimensions interiors 30x30x30, prefabricada de
polipropilè, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 15 cm d'espessor amb tapa prefabricada
de PVC, para alojamiento de la vàlvula. Fins i tot
excavació manual i reblert de l'extradós amb material
de grava ciment, formació de forats per al pas dels
tubs. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Formació de forats pel pas dels tubs.
Connexionat. Col·locació de la tapa. Reblert de
l'extradós. Eliminació de restes, neteja final i
retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf010Mm 0,054 m³ 51,576 2,79Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt11arp100a 1,000 Ut 23,740 23,74Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,198 0,01Aigua.
mt09mif010la 0,013 t 31,720 0,41Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11arp050c 1,000 Ut 14,534 14,53Tapa de PVC, per a arquetes de fontaneria
de 30x30 cm.

mt01arr010a 0,174 t 5,763 1,00Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de
diàmetre.

mo020 0,464 h 19,670 9,13Oficial 1ª construcció.
mo113 0,625 h 15,580 9,74Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 61,350 1,23Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 62,580 1,880

Total per Ut ............: 64,46
Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per Ut.

73 IIC020 Ut Subministre i instal·lació de detector de moviment
orientable, amb grau de protecció IP 54, angle de
detecció 180°, abast 16 m, per una potència màxima de
làmpades incandescents o halògenes 2000 W i làmpades
fluorescents 1000 VA, 230 V i 50 Hz, per a comandament
automàtic de la il·luminació. Inclús accessoris,
subjeccions d'ancoratge i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector.
Col·locació del detector. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt34crg020d 1,000 Ut 92,679 92,68Detector de moviment orientable, amb grau
de protecció IP 54, angle de detecció
180°, abast 16 m, per una potència màxima
de làmpades incandescents o halògenes 2000
W i làmpades fluorescents 1000 VA, 230 V i
50 Hz, amb temporitzador i luminància
regulables.

mo003 0,184 h 20,330 3,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,184 h 17,320 3,19Ajudant electricista.
% 2,000 % 99,610 1,99Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 101,600 3,050

Total per Ut ............: 104,65
Són CENT  QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per Ut.
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74 IIC020b Ut Subministre i instal·lació de detector de moviment
d'infraroigs automàtic i manual, per una potència
màxima de 400 W, 230 V i 50 Hz, angle de detecció 180°,
abast 10 m, per a comandament automàtic de la
il·luminació. Inclús accessoris, caixa d'empotrar amb
cargols de fixació i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector.
Col·locació de la caixa. Connexionat de cables.
Col·locació del detector.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt34crg040t 1,000 Ut 63,959 63,96Detector de moviment d'infraroigs
automàtic i manual, per una potència
màxima de 400 W, 230 V i 50 Hz, angle de
detecció 180°, abast 10 m, amb
temporitzador i luminància regulables.

mo003 0,184 h 20,330 3,74Oficial 1ª electricista.
mo102 0,184 h 17,320 3,19Ajudant electricista.
% 2,000 % 70,890 1,42Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 72,310 2,170

Total per Ut ............: 74,48
Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

75 III010 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària, de
1576x100x100 mm, per a 1 làmpada fluorescent TL de 58
W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre;
reflector interior de xapa d'acer, termoesmaltat,
blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic;
protecció IP 65 i rendiment major del 65%. Inclús
làmpades, accessoris, subjeccions d'ancoratge i
material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i
comprovada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació.
Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt34ode100ccc 1,000 Ut 20,986 20,99Lluminària, de 1576x100x100 mm, per a 1
làmpada fluorescent TL de 58 W, amb cos de
polièster reforçat amb fibra de vidre;
reflector interior de xapa d'acer,
termoesmaltat, blanc; difusor de
metacrilat; balast magnètic; protecció IP
65 i rendiment major del 65%.

mt34tuf010m 1,000 Ut 7,191 7,19Tub fluorescent TL de 58 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,789 0,79Material auxiliar per instal·lació

d'aparells d'il·luminació.
mo003 0,276 h 20,330 5,61Oficial 1ª electricista.
mo102 0,276 h 17,320 4,78Ajudant electricista.
% 2,000 % 39,360 0,79Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 40,150 1,200

Total per Ut ............: 41,35
Són QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per Ut.
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76 IIX005 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària
instal·lada en la superfície del sostre o de la paret,
de 210x120x100 mm, per a 1 làmpada incandescent A 60 de
60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat i acer
inoxidable, vidre transparent amb estructura òptica,
portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de
protecció IP 65, aïllament classe F. Inclús làmpades,
accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment
muntat, connexionat i comprovat.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació.
Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt34beg010aa 1,000 Ut 103,694 103,69Lluminària per instal·lar en la superfície
del sostre o de la paret, de 210x120x100
mm, per a 1 làmpada incandescent A 60 de
60 W, amb cos de lluminària d'alumini
injectat i acer inoxidable, vidre
transparent amb estructura òptica,
portalàmpades E 27, classe de protecció I,
grau de protecció IP 65, aïllament classe
F.

mt34lin010a 1,000 Ut 1,249 1,25Làmpada incandescent A 60 de 60 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,789 0,79Material auxiliar per instal·lació

d'aparells d'il·luminació.
mo003 0,138 h 20,330 2,81Oficial 1ª electricista.
mo102 0,138 h 17,320 2,39Ajudant electricista.
% 2,000 % 110,930 2,22Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 113,150 3,390

Total per Ut ............: 116,54
Són CENT  SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

77 IOA010 Ut Subministrament i instal·lació de lluminària
d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 W -
G5, flux lluminós 240 lúmens, carcassa de 405x134x134
mm, classe I, IP 65, amb bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris, elements
d'ancoratge i material auxiliar. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt34aem020b 1,000 Ut 99,829 99,83Lluminària d'emergència estanca, amb tub
lineal fluorescent, 8 W - G5, flux
lluminós 240 lúmens, carcassa de
405x134x134 mm, classe I, IP 65, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h.

mt34www011 0,500 Ut 0,789 0,39Material auxiliar per instal·lació
d'aparells d'il·luminació.

mo003 0,185 h 20,330 3,76Oficial 1ª electricista.
mo102 0,185 h 17,320 3,20Ajudant electricista.
% 2,000 % 107,180 2,14Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 109,320 3,280

Total per Ut ............: 112,60
Són CENT  DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per Ut.
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78 IOS010 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització
de equips contra incendis, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt41sny020g 1,000 Ut 2,788 2,79Placa de senyalització d'equips contra
incendis, de poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm, segons UNE 23033-1.

mt41sny100 1,000 Ut 0,238 0,24Material auxiliar per a la fixació de
placa de senyalització.

mo113 0,185 h 15,580 2,88Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,910 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,030 0,180

Total per Ut ............: 6,21
Són SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut.

79 IOS020 Ut Subministrament i col·locació de placa de senyalització
de mitjans d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament
mitjançant elements d'ancoratge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt41sny020s 1,000 Ut 2,788 2,79Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons UNE
23034.

mt41sny100 1,000 Ut 0,238 0,24Material auxiliar per a la fixació de
placa de senyalització.

mo113 0,185 h 15,580 2,88Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,910 0,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,030 0,180

Total per Ut ............: 6,21
Són SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut.

80 IOX010 Ut Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de
pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor.
Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment
muntat.
Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor.
Col·locació i fixació del suport. Col·locació de
l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt41ixi010a 1,000 Ut 33,335 33,34Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6
kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, segons UNE-EN
3.

mo113 0,093 h 15,580 1,45Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 34,790 0,70Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 35,490 1,060

Total per Ut ............: 36,55
Són TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per Ut.
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81 ISS005 Ut Subministrament i muntatge de vàlvula antiretorn de
PVC, de 125 mm de diàmetre, amb doble vàlvula de
clapeta metàl·lica, blocatge manual, junt labiat i
registre en la part superior, col·locada entre el
col·lector de sortida i l'escomesa. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la vàlvula.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt11pvj030ra 1,000 Ut 159,776 159,78Vàlvula antiretorn de PVC, de 125 mm de
diàmetre, amb doble vàlvula de clapeta
metàl·lica, blocatge manual, junt labiat i
registre en la part superior.

mo008 0,373 h 20,330 7,58Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 167,360 3,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 170,710 5,120

Total per Ut ............: 175,83
Són CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per
Ut.

82 NGL010 m² Subministrament i col·locació de làmina separadora de
polietilè, amb una massa superficial de 46 g/m², no
adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús
p/p de talls, fixacions, resolució de cavalcaments i
unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el
terreny. Resolució de cavalcaments i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt17poa010a 1,100 m² 0,120 0,13Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i
46 g/m² de massa superficial.

mo020 0,029 h 19,670 0,57Oficial 1ª construcció.
mo113 0,014 h 15,580 0,22Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 0,920 0,02Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 0,940 0,030

Total per m² ............: 0,97
Són NORANTA-SET CÈNTIMS per m².

83 NGL010b m² Subministrament i col·locació de làmina separadora de
polietilè, amb una massa superficial de 46 g/m², no
adherida, sobre el terreny o sobre un emmacat. Inclús
p/p de talls, fixacions, resolució de cavalcaments i
unions.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora sobre el
terreny. Resolució de cavalcaments i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt17poa010a 1,100 m² 0,120 0,13Film de polietilè de 0,05 mm d'espessor i
46 g/m² de massa superficial.

mo020 0,029 h 19,670 0,57Oficial 1ª construcció.
mo113 0,014 h 15,580 0,22Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 0,920 0,02Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 0,940 0,030

Total per m² ............: 0,97
Són NORANTA-SET CÈNTIMS per m².
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84 NIA021b m² Impermeabilització de piscina constituït per mur de
superfície llisa de formigó, elements prefabricats de
formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter
impermeabilitzant flexible monocomponent Hidroelastic
de Fixcer o equivalent, color gris, aplicat amb brotxa
en dues o més capes sobre el suport humitejat, fins a
aconseguir un espessor mínim total de 2 mm.
Inclou: Humectació del suport. Estesa d'una primera
capa sobre el suport humitejat. Assecat. Humectació de
la primera capa i estesa de capes successives, creuades
pel que fa a la capa anterior. Repassos i neteja final.
Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt09bmr240ab 2,500 kg 2,380 5,95Morter impermeabilitzant flexible
monocomponent Hidroelastic de Fixcer o
equivalent, color gris, a base de ciments
lleugers especials i àrids seleccionats,
amb polímers en pols, segons UNE-EN
1504-2, Euroclasse F de reacció al foc,
aplicable en interiors i exteriors.

mo032 0,086 h 19,670 1,69Oficial 1ª aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo070 0,086 h 17,340 1,49Ajudant aplicador de productes
impermeabilitzants.

% 2,000 % 9,130 0,18Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 9,310 0,280

Total per m² ............: 9,59
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m².

85 NIM011 m² Formació d'impermeabilització de mur de soterrani o
estructura soterrada, per la seva cara exterior,
mitjançant làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot p/p de
neteja i preparació de la superfície, cavalcaments i
bandes de reforç en la coronació i en el lliurament al
peu del mur en la seva trobada amb la fonamentació.
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la
superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs,
etc.). Neteja i preparació de la superfície en la què
ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la
capa d'emprimació. Execució de la impermeabilització.
Tractament dels elements singulars (angles, arestes,
etc.). Segellat de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt14iea020c 0,500 kg 1,275 0,64Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

mt14lba010c 1,100 m² 3,883 4,27Làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm d'espessor,
massa nominal 3 kg/m², amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m²,
de superfície no protegida. Segons UNE-EN
13707.

mo029 0,152 h 19,670 2,99Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,152 h 17,340 2,64Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 10,540 0,21Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 10,750 0,320

Total per m² ............: 11,07
Són ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m².
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86 NIM040 m² Formació de drenatge de mur de soterrani o estructura
soterrada, per la seva cara exterior, mitjançant làmina
drenant nodular de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, amb geotèxtil
de polipropilè incorporat, resistència a la compressió
150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge
5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m²; subjecte al
parament vertical mitjançant fixacions mecàniques (2
ud/m²), amb els nòduls contra el mur prèviament
impermeabilitzat. Fins i tot p/p de neteja i preparació
de la superfície, cavalcaments horitzontals i
verticals, banda autoadhesiva per a augmentar
l'estanquitat dels junts de solapa, rematades de
cantonades i racons i col·locació de perfil metàl·lic
de rematada superior (0,3 m/m²).
Inclou: Realització de treballs auxiliars en la
superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs,
etc.). Neteja i preparació de la superfície a la qual
ha d'aplicar-se la làmina drenant i filtrant.
Col·locació de la làmina drenant i filtrant. Tractament
dels elements singulars (angles, arestes, etc.).
Col·locació de banda autoadhesiva en juntes de solapa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt14gdo010b 1,100 m² 2,176 2,39Làmina drenant nodular de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè
incorporat, resistència a la compressió
150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat
de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7
kg/m².

mt15pao010a 2,000 Ut 0,018 0,04Roseta, per fixació de membrana drenant.
mt15pao020a 0,300 m 1,496 0,45Perfil d'acabament.
mt14baa010 0,600 m 1,160 0,70Banda autoadhesiva per a estanquització

d'encavalcament en làmines drenants.
mo029 0,161 h 19,670 3,17Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo067 0,161 h 17,340 2,79Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
% 2,000 % 9,540 0,19Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 9,730 0,290

Total per m² ............: 10,02
Són DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m².

87 PA001 PA Formació de banc de dimensions 5x0,8 m, amb taulons de
fusta de bolondo, de 10x2 cm, sobre encadellat ceràmic
recolzat a muret de maó ceràmic, revestit amb morter i
pintat color groc sorra. Amb obertures de ventilació
formades per persianes de formigó prefabricat de 50x25
cm. Totalment montat.

Sense descomposició 1.385,438
3,000 % Costos indirectes 1.385,438 41,562

Total per PA ............: 1.427,00
Són MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS per PA.
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88 PA001b PA Formació de banc de dimensions 5x0,8 m, amb taulons de
fusta de bolondo, de 10x2 cm, sobre encadellat ceràmic
recolzat a muret de maó ceràmic, revestit amb morter i
pintat color groc sorra. Totalment montat.

Sense descomposició 717,104
3,000 % Costos indirectes 717,104 21,516

Total per PA ............: 738,62
Són SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
PA.

89 PA002 Ut Subministrament i instal·lació de moneder electrònic
per el control d'il·luminació de la pista, temporitzat
i funcionament amb monedes.

Sense descomposició 287,091
3,000 % Costos indirectes 287,091 8,609

Total per Ut ............: 295,70
Són DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per Ut.

90 PA003 m² Plantació de gespa amb les següents fases: LLaurada de
terreny fluix a una fondària de 0,2m, amb motocultor;
Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2m, amb
motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent
inferior al 12%; Anivellament i repassada del terreny
per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12%; Esmena orgànica del
sòl amb compost de classe I d'origen vegetal,
subministrat a granel amb una dosi de 5cm/m2, escampat
amb minicarregadora i mitjans manuals i fressatge de
terreny amb motocultor; Sembra de barreja dellavors per
a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons amb sembradora de
tracció manual, en una pendent < 30%; incloent el
corronat posterior, i la primera sega.

Sense descomposició 4,514
3,000 % Costos indirectes 4,514 0,136

Total per m² ............: 4,65
Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m².

91 PA005 PA Formació de coberta amb xapa galvanitzada, pintada
color a escollir, de 4'6x1'8 m, amb faldó de 10 cm.
Subjectada amb estructura d'acer galvanitzat, fixada
mecànicmanet sobre mur resistent. Totalment muntat.

Sense descomposició 1.359,939
3,000 % Costos indirectes 1.359,939 40,801

Total per PA ............: 1.400,74
Són MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per PA.
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92 PA010 PA Subministrament i instal·lació de torn per control
d'accés, model Kentaur FTS-E05 de la casa KABA o
equivalent. Format per torn d'alçada complerta de 3
fulls (120º) d'acer galvanitzat, caixetí de manteniment
d'alumini, carcassa de metall,etc. Inclou terminal
biomètric + càmara + Rfid model AC-F100 amb lector de
targetes; Placa controladora relè Virdi; software
control d'accés i presència; enrolador USB
(emprempta/targeta) model FOH02. Totalment instal·lat i
en funcionament, inclòs desmuntatge tanca existent.

Sense descomposició 8.957,627
3,000 % Costos indirectes 8.957,627 268,733

Total per PA ............: 9.226,36
Són NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
per PA.

93 PA011 Ut Subministrament i muntatge de pista de pàdel Aura,
Model PRO de PRodiur Sports o equivalent, d'Alta Gama,
composta de: Estructura mitjançant acer galvanitzat,
pilars amb reforços exteriors de 100x100x2mm a les
cantonades, de 100x40x2mm per suport de vidres i malla;
Suports a la base dels marcs, malla electro soldada de
50x50x4mm reforçada i amb acabat de seguretat, portes
de bisagra amb tiradors i tancament amb clau; Pintura
en pols al forn, color a escollir; Vidres de seguretat
templats tèrmicament de 10mm d'espessor; Subjecció
mitjançant Pletines Especials Prodiur amb NYLONS de
reforç; Junta de cautxú epdm entre el vidre i
l'estructura; Cargoleria en Acer Inoxidable; Bàculs
d'il·luminació incorporats (4 unitats amb projectors de
400W d'halogenurs metàl·lics (8 unitats); Xarxa de 4mm
Competició, amb cinta de PVC de 10cm; Gespa artificial
de Competició model Prisma, 13mm d'alçada, fabricada en
POLIETILÈ, 45.000 punt/m2 i 5.500 Dtex, acabat de la
base Especial Prodiur de Poliuretà, color verd; Sorra
de sílice.
Totalment instal·lat.

Sense descomposició 10.394,879
3,000 % Costos indirectes 10.394,879 311,851

Total per Ut ............: 10.706,73
Són DEU MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
Ut.
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94 RFP010 m² Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments
continus bicapa amb pintura plàstica, color a escollir,
textura llisa, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons
de pintura autonetejable, basada en resines de Pliolite
i dissolvents orgànics, com a fixador de superfície, i
dues mans d'acabat amb pintura plàstica llisa, acabat
mat, diluït amb un 10% d'aigua, a base d'un copolímer
acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i
permeable al vapor d'aigua, antifloridura, (rendiment:
0,065 l/m² cada mà). També p/p de preparació i neteja
prèvia del suport de formigó, en bon estat de
conservació, mitjançant raspalls o elements adequats i
fegat de petites adherències i imperfeccions formació
de junts, racons, arestes i acabaments en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en
la seva superfície.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

mt27pij100a 0,120 l 2,745 0,33Pintura autonetejable a base de resines de
Pliolite i dissolvents orgànics, resistent
a la intempèrie, aigua de pluja, ambients
marins i pluja àcida, color blanc, acabat
mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

mt27pij020d 0,130 l 2,524 0,33Pintura plàstica per a exterior a base
d'un copolímer acrílic-vinílic,
impermeable a l'aigua de pluja i permeable
al vapor d'aigua, antifloridura, color a
escollir, acabat mat, aplicada amb brotxa,
corró o pistola.

mo038 0,088 h 19,670 1,73Oficial 1ª pintor.
mo076 0,088 h 17,340 1,53Ajudant pintor.
% 2,000 % 3,920 0,08Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 4,000 0,120

Total per m² ............: 4,12
Són QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².

95 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment
M-5, mestrejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical exterior acabat superficial
remolinat. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20%
de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a
un metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments
o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat. Especejament de
panys de treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de
trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

mt09mor010c 0,015 m³ 91,880 1,38Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6.
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mt09var030a 0,210 m² 1,232 0,26Malla de fibra de vidre teixida, amb
impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum,
antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ
d'espessor, per a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i morters.

mo020 0,569 h 19,670 11,19Oficial 1ª construcció.
mo113 0,291 h 15,580 4,53Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 17,360 0,35Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 17,710 0,530

Total per m² ............: 18,24
Són DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m².

96 RSR010x1 m2 Formació de paviment continu llis de resines PMMA i
àrid CQ, tipus Coverlan Deco CQ de Gruplan o
equivalent, de 3-4 mm de gruix, color groc sorra,
antilliscant, realitzat sobre superfície absorbent (no
inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació
successiva de: capa d'emprimació de resines de PMMA;
membrana d'espatulat correctora de planimetria;
paviment antilliscant de quars i resines PMMA i 
segellat de resines incolor. Inclús p/p de neteja de la
superfície suport, preparació del material, estesa del
material. Totalment acabat.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de
les juntes de dilatació i draps de treball. Aplicació
de la capa d'impressió. Aplicació dematerial base.
Fregat amb paper de vidre de petites adherències i
imperfeccions. Aplicació de la capa de segellat. Neteja
final de la superfície acabada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.

mt28mcm080lW1dx 1,000 m2 23,400 23,40Paviment continu llis de resines PMMA i
àrid CQ, tipus Coverlan Deco CQ de Gruplan
o equivalent, de 3-4 mm de gruix, color
groc sorra, antilliscant

mo020 0,684 h 19,670 13,45Oficial 1ª construcció.
mo113 1,221 h 15,580 19,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 55,870 1,12Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 56,990 1,710

Total per m2 ............: 58,70
Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m2.
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97 UAB010 Ut Subministrament i instal·lació d'electrobomba
submergible, per exhauriment d'aigües netes o
lleugerament carregades, construïda en acer inoxidable,
amb una potència de 0,55 kW i sortida d'impulsió
roscada de 1 1/2", per a una altura màxima d'immersió
de 10 m, temperatura màxima del líquid conduït 35°C
segons UNE-EN 60335-2-41 per a ús domèstic i 50°C per a
altres aplicacions i grandària màxima de passada de
sòlids 10 mm, amb cos d'impulsió, filtre, impulsor,
carcassa i tapa de motor d'acer inoxidable AISI 304,
eix motor d'acer inoxidable AISI 303, tancament mecànic
amb doble recanvi en càmera d'oli, part superior de
carbó/ceràmica/NBR i part inferior de SiC/SiC/NBR,
motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
condensador i protecció termoamperimètrica de
rearmament automàtic incorporats, protecció IP 68, amb
regulador de nivell incorporat i cable elèctric de
connexió de 5 metres amb endoll tipus shuko; connectada
a conducte d'impulsió d'aigües residuals realitzat amb
tub de PVC. Fins i tot accessoris, unions i peces
especials per a la instal·lació de l'electrobomba.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba.
Col·locació i fixació de canonades i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt36bom050s 45,000 m 2,765 124,43Conducte d'impulsió d'aigües residuals
realitzat amb tub de PVC per a pressió de
10 atm, de 50 mm de diàmetre, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1452.

mt36bom051s 45,000 Ut 0,827 37,22Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC per a pressió de 10 atm, de
50 mm de diàmetre.

mt37svr010e 1,000 Ut 6,213 6,21Vàlvula de retenció de llautó per roscar
de 1 1/2".

mt37svc010l 1,000 Ut 15,920 15,92Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 1 1/2".

mt36bse030bc 1,000 Ut 564,281 564,28Electrobomba submergible, per exhauriment
d'aigües netes o lleugerament carregades,
construïda en acer inoxidable, amb una
potència de 0,55 kW i sortida d'impulsió
roscada de 1 1/2", per a una altura màxima
d'immersió de 10 m, temperatura màxima del
líquid conduït 35°C segons UNE-EN
60335-2-41 per a ús domèstic i 50°C per a
altres aplicacions i grandària màxima de
passada de sòlids 10 mm, amb cos
d'impulsió, filtre, impulsor, carcassa i
tapa de motor d'acer inoxidable AISI 304,
eix motor d'acer inoxidable AISI 303,
tancament mecànic amb doble recanvi en
càmera d'oli, part superior de
carbó/ceràmica/NBR i part inferior de
SiC/SiC/NBR, motor asíncron de 2 pols,
aïllament classe F, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència,
condensador i protecció termoamperimètrica
de rearmament automàtic incorporats,
protecció IP 68, amb regulador de nivell
incorporat i cable elèctric de connexió de
5 metres amb endoll tipus shuko.

mt36bom020 1,000 Ut 17,892 17,89Accessoris per a instal·lació de bomba
submergible portàtil, per exhauriment
d'aigües, instal·lada en pericó soterrat i
connexió a la xarxa d'evacuació.

mt36bom060b 1,000 Ut 3,985 3,99Connexió a la xarxa elèctrica de bomba
submergible portàtil, per exhauriment
d'aigües, instal·lada en pericó soterrat.

mo008 0,768 h 20,330 15,61Oficial 1ª lampista.
mo107 0,768 h 17,320 13,30Ajudant lampista.
mo003 0,480 h 20,330 9,76Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 808,610 16,17Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 824,780 24,740

Total per Ut ............: 849,52
Són VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
per Ut.

98 UAC010 m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús p/p de accessoris, peces especials, adhesiu per
a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.

mt11tpb030b 1,050 m 3,366 3,53Tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

mt01ara010 0,263 m³ 9,582 2,52Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mq01ret020b 0,029 h 29,298 0,85Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70

kW.
mq02rop020 0,205 h 2,805 0,58Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.

mo041 0,147 h 19,670 2,89Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,151 h 17,340 2,62Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 12,990 0,26Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 13,250 0,400

Total per m ............: 13,65
Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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99 UAC010b m Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en
terreny no agressiu, format per tub de PVC llis, sèrie
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús p/p de accessoris, peces especials, adhesiu per
a muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i
pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per
l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el
líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de
peces. Realització de proves de servei. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, entre cares interiors de
pericons o altres elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.

mt11tpb030b 1,050 m 3,366 3,53Tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

mt01ara010 0,263 m³ 9,582 2,52Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mq01ret020b 0,029 h 29,298 0,85Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70

kW.
mq02rop020 0,205 h 2,805 0,58Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.

mo041 0,147 h 19,670 2,89Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,151 h 17,340 2,62Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 12,990 0,26Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 13,250 0,400

Total per m ............: 13,65
Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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100 UAI010 m Formació de canaleta prefabricada de drenatge per a ús
públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i
170 mm d'alt, amb reixeta passarel·la d'acer
galvanitzat classe A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN
1433, realitzat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix. Inclús p/p de peces
especials, rebut, sifó en línia registrable col·locat a
la sortida de la bunera per garantir el segell
hidràulic, incloent el reblert de l'extradós i sense
incloure l'excavació. Totalment muntada, connexionada a
la xarxa general de desguàs i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la bunera. Eliminació de
les terres soltes en el fons prèviament excavat. Abocat
i compactació del formigó en formació de solera.
Muntatge dels accessoris en la canaleta. Col·locació de
la bunera sobre la base de formigó. Formació de forats
per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat de la
canonada a la bunera. Col·locació del sifó en línia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.

mt10hmf010Mm 0,039 m³ 51,576 2,01Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt11cap020ae 1,000 Ut 71,237 71,24Canaleta prefabricada de drenatge per a ús

públic de polipropilè, amb reforç lateral
d'acer galvanitzat, de 1000 mm de
longitud, 100 mm d'ample i 170 mm d'alt,
amb reixeta passarel·la d'acer galvanitzat
classe A-15 segons UNE-EN 124 i UNE-EN
1433, inclús p/p de peces especials.

mt11pvj020b 0,200 Ut 30,641 6,13Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color
gris, registrable, amb unió
mascle/femella, de 110 mm de diàmetre.

mo041 0,384 h 19,670 7,55Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,193 h 17,340 3,35Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 90,280 1,81Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 92,090 2,760

Total per m ............: 94,85
Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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101 UAP010 Ut Formació de pou de registre compost per fàbrica de maó
ceràmic massís de 1 peu d'espessor i elements
prefabricats de formigó en massa, de 0,80 m de diàmetre
interior i de 1,6 m d'altura útil interior, format per:
solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; arrencada de pou de 0,5 m d'altura construïda
amb fàbrica de maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm
d'espessor, adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya per a
rebut de col·lectors, preparat amb junta de goma per
rebre posteriorment els anells prefabricats de formigó
en massa de vora encadellada; anell prefabricat de
formigó en massa, per pou, unió rígida encadellada amb
junt de goma, segons UNE-EN 1917, de 80 cm de diàmetre
interior i 50 cm d'altura, resistència a compressió
major de 250 kg/cm² i finalment com acabament superior
un con asimètric per brocal de pou, prefabricat de
formigó en massa, unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diàmetre
interior i 60 cm d'altura, resistència a compressió
major de 250 kg/cm², amb tancament de tapa circular i
marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124,
instal·lat en voreres, zones per als vianants o
aparcaments comunitaris. Inclús preparació del fons de
l'excavació, formació de canal en el fons del pou amb
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i
rejuntat de la trobada dels col·lectors amb el pou i
segellat de junts amb morter, rebut de patí, anellat
superior, rebut de marc, ajustament entre tapa i marc i
enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu), sense incloure l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Col·locació de la malla electrosoldada.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Formació de l'arrancada de fàbrica. Adreçat i
brunyiment per l'interior amb morter de ciment,
arrodonint angles. Muntatge de les peces prefabricades.
Formació del canal en el fons del pou. Acoblament i
rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de
registre i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt10haf010psc 0,507 m³ 75,077 38,06Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt07ame010n 1,690 m² 2,575 4,35Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010kn 0,111 m³ 71,686 7,96Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 157,500 Ut 0,230 36,23Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica
per revestir, 29x14x5 cm, segons UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,043 m³ 1,198 0,05Aigua.
mt09mif010ca 0,237 t 25,703 6,09Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt08aaa010a 0,017 m³ 1,198 0,02Aigua.
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mt09mif010la 0,094 t 31,720 2,98Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt46phm010a 1,000 Ut 20,340 20,34Anell prefabricat de formigó en massa, per
pou, unió rígida encadellada amb junt de
goma, segons UNE-EN 1917, de 80 cm de
diàmetre interior i 50 cm d'altura,
resistència a compressió major de 250
kg/cm².

mt46phm020a 1,000 Ut 33,208 33,21Con asimètric per brocal de pou,
prefabricat de formigó en massa, unió
rígida encadellada amb junt de goma,
segons UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de
diàmetre interior i 60 cm d'altura,
resistència a compressió major de 250
kg/cm².

mt46tpr010a 1,000 Ut 37,458 37,46Tapa circular i marc de foneria dúctil de
660 mm de diàmetre exterior i 40 mm
d'altura, pas lliure de 550 mm, per pou,
classe B-125 segons UNE-EN 124. Tapa
revestida amb pintura bituminosa i marc
sense tancament ni junt.

mt46phm050 4,000 Ut 3,706 14,82Pate de polipropilè conformat en U, per
pou, de 330x160 mm, secció transversal de
D=25 mm, segons UNE-EN 1917.

mq04cag010a 0,209 h 39,668 8,29Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 5,461 h 19,670 107,42Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 3,576 h 17,340 62,01Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 379,290 7,59Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 386,880 11,610

Total per Ut ............: 398,49
Són TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
per Ut.

102 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal garbellada, suministrada a
granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
retroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense
produir danys a les plantes existents. Inclús p/p de
perfilat del terreny, senyalització i protecció.
Inclou: Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra
vegetal. Senyalització i protecció del terreny.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.

mt48tie030a 1,150 m³ 18,886 21,72Terra vegetal garbellada, subministrada a
granel.

mq01exn020a 0,073 h 37,206 2,72Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mo115 0,067 h 15,580 1,04Peó jardiner.
% 2,000 % 25,480 0,51Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 25,990 0,780

Total per m³ ............: 26,77
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m³.
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103 UMB010 Ut Subministrament i col·locació de banc amb respatller,
de xapa perforada d'acer galvanitzat, de 180 cm de
longitud, amb suports de secció rectangular, pintat,
fixat amb tacs d'expansió d'acer, cargols especials i
pasta química a una base de formigó HM-20/P/20/I.
Inclús excavació i formigonat de la base de
recolzament. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació.
Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació
de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52mug050a 1,000 Ut 182,590 182,59Banc amb respatller, de xapa perforada
d'acer galvanitzat, de 180 cm de longitud,
amb suports de secció rectangular, pintat.

mt52mug200a 1,000 Ut 3,349 3,35Repercussió, en la col·locació de banc,
d'elements de fixació sobre formigó: tacs
d'expansió d'acer, cargols especials i
pasta química.

mt10hmf010Mp 0,200 m³ 48,779 9,76Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mo041 0,376 h 19,670 7,40Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,752 h 17,340 13,04Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 216,140 4,32Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 220,460 6,610

Total per Ut ............: 227,07
Són DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS per Ut.

104 UME010 Ut Subministrament i col·locació de paperera d'acer
electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant
amb clau, boca circular, de 90 litres de capacitat, de
xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura
de polièster color dimensions totals 840x520x460, amb
tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta
química a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
excavació i formigonat de la base de recolzament.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació.
Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació
de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52mug400n 1,000 Ut 141,952 141,95Paperera d'acer electrozincat, amb suport
vertical, de tipus basculant amb clau,
boca circular, de 90 litres de capacitat,
de xapa perforada de 1 mm d'espessor
pintada amb pintura de polièster color
dimensions totals 840x520x460.

mt52mug200d 1,000 Ut 3,349 3,35Repercussió, en la col·locació de
paperera, d'elements de fixació sobre
formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols
especials i pasta química.

mt10hmf010Mp 0,100 m³ 48,779 4,88Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mo041 0,235 h 19,670 4,62Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,470 h 17,340 8,15Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 162,950 3,26Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 166,210 4,990

Total per Ut ............: 171,20
Són CENT  SETANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per Ut.
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105 UME010b Ut Subministrament i col·locació de paperera d'acer
electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant
amb clau, boca circular, de 90 litres de capacitat, de
xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura
de polièster color dimensions totals 840x520x460, amb
tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta
química a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
excavació i formigonat de la base de recolzament.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació.
Execució de la base de formigó. Col·locació i fixació
de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52mug400n 1,000 Ut 141,952 141,95Paperera d'acer electrozincat, amb suport
vertical, de tipus basculant amb clau,
boca circular, de 90 litres de capacitat,
de xapa perforada de 1 mm d'espessor
pintada amb pintura de polièster color
dimensions totals 840x520x460.

mt52mug200d 1,000 Ut 3,349 3,35Repercussió, en la col·locació de
paperera, d'elements de fixació sobre
formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols
especials i pasta química.

mt10hmf010Mp 0,100 m³ 48,779 4,88Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mo041 0,200 h 19,670 3,93Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,399 h 17,340 6,92Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 161,030 3,22Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 164,250 4,930

Total per Ut ............: 169,18
Són CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per Ut.

106 UPC010 Ut Subministrament i instal·lació d'equip automàtic de
clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora
electrònica. Inclús regulador de clor i PH, dipòsit de
polietilè i canonades de connexió. Totalment instal·lat
i en funcionament.
Inclou: Col·locació i fixació de l'equip. Col·locació i
fixació d'accessoris i peces especials. Comprovació del
correcte funcionament de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pec010 1,000 Ut 506,166 506,17Regulador de clor-pH.
mt47pec020 1,000 Ut 243,416 243,42Bomba dosificadora electrònica de sulfat

d'alúmina, inclús accessoris.
mt47pec030 1,000 Ut 20,126 20,13Dipòsit de polietilè de 200 litres.
mt47pec040 1,000 Ut 15,581 15,58Tubs, accessoris i material auxiliar.
mo008 1,705 h 20,330 34,66Oficial 1ª lampista.
mo107 1,705 h 17,320 29,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 849,490 16,99Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 866,480 25,990

Total per Ut ............: 892,47
Són VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
Ut.
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107 UPC010x Ut Subministrament i instal·lació d'equip automàtic
dosificador de floculant amb cabal regulable per a
aigues de piscines. Inclou: bomba regulable des de
151cm3/h fins a 1,5L/h, vàlvula de injecció, vàlvula de
peu, tub d'aspiració i tub d'impulsió, per piscina.
Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Col·locació i fixació de l'equip. Col·locació i
fixació d'accessoris i peces especials. Comprovació del
correcte funcionament de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pec010x 1,000 Ut 271,987 271,99Equip automàtic dosificador de floculant
amb cabal regulable per a aigues de
piscines.

mo008 1,705 h 20,330 34,66Oficial 1ª lampista.
mo107 1,705 h 17,320 29,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 336,180 6,72Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 342,900 10,290

Total per Ut ............: 353,19
Són TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per Ut.

108 UPC020 Ut Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de
comandament i protecció per piscina adults, amb caixa
estanc, diferencial de alta sensibilitat, arrencador,
relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge
programador manual-automàtic, pilots de senyalització
marxa-paro i ploms de protecció, tot això cablejat i
muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer.
Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pec050d 1,000 Ut 543,296 543,30Quadre elèctric de comandament i protecció
per piscina adults amb les proteccions
necessàries per alimentar a tots els
equipaments electrònics i connexió de
terra.

mo003 1,705 h 20,330 34,66Oficial 1ª electricista.
mo102 1,705 h 17,320 29,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 607,490 12,15Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 619,640 18,590

Total per Ut ............: 638,23
Són SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per
Ut.
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109 UPC020b Ut Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de
comandament i protecció per piscina infantil, amb caixa
estanc, diferencial de alta sensibilitat, arrencador,
relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge
programador manual-automàtic, pilots de senyalització
marxa-paro i ploms de protecció, tot això cablejat i
muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer.
Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pec050a 1,000 Ut 191,522 191,52Quadre elèctric de comandament i protecció
per piscina infantil amb les proteccions
necessàries per alimentar a tots els
equipaments electrònics i connexió de
terra.

mo003 1,705 h 20,330 34,66Oficial 1ª electricista.
mo102 1,705 h 17,320 29,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 255,710 5,11Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 260,820 7,820

Total per Ut ............: 268,64
Són DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per Ut.

110 UPD010X Ut Subministrament i instal·lació d'equip complert de
depuració per piscina de 18x9x1,58 m (volum 256,68 m³),
constituït per: EQUIP DE FILTRACIÓ construït en
polièster reforçat amb fibra de vidre, col·lector de
plàstic, vàlvules de papallona per filtrat i rentat,
prefiltres de cabell, cistells coladors, bombes
centrífugues, motors elèctrics, manòmetres; CIRCUIT
TANCAT DE CANONADES DE PVC al voltant de la piscina i
enllaç del filtre amb el grup motobomba i ACCESSORIS
constituïts per: 2 buneres de fons antiremolins de
polièster, 16 becs d'impulsió de ABS i 1 connexió al
netejafons. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Col·locació i fixació de l'equip. Instal·lació
de conduccions. Col·locació i fixació d'accessoris i
peces especials. Càrrega de sílex. Comprovació del
correcte funcionament de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47ped010d 1,000 Ut 8.354,984 8.354,98Equip de filtració complert per a piscina
adults, de dos bombes i un filtre.

mt47ped020d 1,000 Ut 1.954,981 1.954,98Circuit de canonades, vàlvules i
accessoris per a piscina de 25x12,5x1,55 m
(volum 465 m³).

mt47ped040 16,000 Ut 5,945 95,12Bec d'impulsió construïda en ABS color
blanc amb rosca interior de 2" de
diàmetre.

mt47ped050 2,000 Ut 170,026 340,05Bunera de fons antiterbolí, de polièster,
de 110 mm de diàmetre de sortida, amb
placa embellidora d'acer inoxidable.

mt47ped070 1,000 Ut 5,032 5,03Brides, junts i material auxiliar.
mo008 20,844 h 20,330 423,76Oficial 1ª lampista.
mo107 20,844 h 17,320 361,02Ajudant lampista.
mo003 1,895 h 20,330 38,53Oficial 1ª electricista.
mo102 1,895 h 17,320 32,82Ajudant electricista.
% 2,000 % 11.606,290 232,13Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 11.838,420 355,150

Total per Ut ............: 12.193,57
Són DOTZE MIL CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per Ut.
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111 UPD010X2 Ut Subministrament i instal·lació d'equip complert de
depuració per piscina de 7 m de diàmetre (volum 19 m³),
constituït per: EQUIP DE FILTRACIÓ construït en
polièster reforçat amb fibra de vidre, col·lector de
plàstic, vàlvules de papallona per filtrat i rentat,
prefiltres de cabell, cistells coladors, bombes
centrífugues, motors elèctrics, manòmetres; CIRCUIT
TANCAT DE CANONADES DE PVC al voltant de la piscina i
enllaç del filtre amb el grup motobomba i ACCESSORIS
constituïts per: 1 bunera de fons antiremolins de
polièster, 10 becs d'impulsió de ABS i 1 connexió al
netejafons. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Col·locació i fixació de l'equip. Instal·lació
de conduccions. Col·locació i fixació d'accessoris i
peces especials. Càrrega de sílex. Comprovació del
correcte funcionament de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47ped010dx2 1,000 Ut 5.768,906 5.768,91Equip de filtració complert per a piscina
infantil, de dos bombes i un filtre.

mt47ped020a 1,000 Ut 395,274 395,27Circuit de canonades, vàlvules i
accessoris per a piscina de 8x4x1,5 m
(volum 48 m³).

mt47ped040 10,000 Ut 5,945 59,45Bec d'impulsió construïda en ABS color
blanc amb rosca interior de 2" de
diàmetre.

mt47ped050 1,000 Ut 170,026 170,03Bunera de fons antiterbolí, de polièster,
de 110 mm de diàmetre de sortida, amb
placa embellidora d'acer inoxidable.

mt47ped070 1,000 Ut 5,032 5,03Brides, junts i material auxiliar.
mo008 16,107 h 20,330 327,46Oficial 1ª lampista.
mo107 16,107 h 17,320 278,97Ajudant lampista.
mo003 1,895 h 20,330 38,53Oficial 1ª electricista.
mo102 1,895 h 17,320 32,82Ajudant electricista.
% 2,000 % 7.076,470 141,53Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 7.218,000 216,540

Total per Ut ............: 7.434,54
Són SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

112 UPE010 Ut Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a
piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb 3 esglaons i
passamans simètric, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
polit brillant, fixada amb ancoratges dotats de
mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús
replanteig, ancoratges, topalls, embellidors, junts,
tacs i cargols. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris
i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pep010c 1,000 Ut 211,267 211,27Escala d'accés per a piscina, de tub de 43
mm de diàmetre, amb 3 esglaons i passamans
simètric, d'acer inoxidable AISI 304,
acabat polit brillant, amb ancoratges
dotats de mecanisme per a connexió
equipotencial, topalls, embellidors,
juntes, tacs i cargols.

mt09moe040 2,000 Ut 2,823 5,65Morter expansiu.
mo041 1,895 h 19,670 37,27Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,895 h 17,340 32,86Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 287,050 5,74Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 292,790 8,780

Total per Ut ............: 301,57
Són TRES-CENTS U EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per Ut.
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113 UPE010b Ut Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a
piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb 5 esglaons i
passamans simètric, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
polit brillant, fixada amb ancoratges dotats de
mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús
replanteig, ancoratges, topalls, embellidors, junts,
tacs i cargols. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris
i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pep010g 1,000 Ut 284,286 284,29Escala d'accés per a piscina, de tub de 43
mm de diàmetre, amb 5 esglaons i passamans
simètric, d'acer inoxidable AISI 304,
acabat polit brillant, amb ancoratges
dotats de mecanisme per a connexió
equipotencial, topalls, embellidors,
juntes, tacs i cargols.

mt09moe040 2,000 Ut 2,823 5,65Morter expansiu.
mo041 1,895 h 19,670 37,27Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,895 h 17,340 32,86Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 360,070 7,20Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 367,270 11,020

Total per Ut ............: 378,29
Són TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per
Ut.

114 UPE040x Ut Subministrament i col·locació de dutxa temporitzada per
a piscina, model Artic de la casa ADO o equivalent,
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, amb dos
ruixadors i polsadors temporitzats  antivandàlics,
fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest
preu), amb ancoratges dotats de mecanisme per a
connexió equipotencial. Inclús replanteig, ancoratges,
topalls, embellidors, junts, tacs i cargols, ràcord de
connexió de 3/4", canonades d'acer inoxidable AISI 304
per a conducció d'aigua, elements d'ancoratge, i
eliminació i neteja del material sobrant. Totalment
muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge de la dutxa. Eliminació i
neteja del material sobrant.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pep040qx 1,000 Ut 905,040 905,04Dutxa temporitzada per a piscina, model
Artic de la casa ADO, d'acer inoxidable
AISI 304, acabat brillant, amb dos
ruixadors i polsadors temporitzats 
antivandàlics, ancoratges, topalls,
embellidors, juntes, tacs i cargols.

mt47pep041 1,000 Ut 310,788 310,79Repercussió per instal·lació de dutxa
exterior en àrea de piscina. Inclou els
materials necessaris per a la formació del
plat de dutxa, instal·lació d'escomesa
d'aigua, instal·lació de desguassos i
connexions a la xarxes principals.

mt09reh330 0,200 kg 3,985 0,80Morter de resina epoxi amb sorra de
sílice, d'enduriment ràpid, per a reblert
d'ancoratges.

mo107 1,137 h 17,320 19,69Ajudant lampista.
mo041 5,685 h 19,670 111,82Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,895 h 17,340 32,86Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 1.381,000 27,62Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 1.408,620 42,260

Total per Ut ............: 1.450,88
Són MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS per Ut.
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115 UPE050 Ut Subministrament i col·locació de neteja fons manual per
a piscina, d'alumini, format per: mànec telescòpic i
mànega autoflotant per connectar a la presa d'aspiració
o al skimmer de la piscina. Totalment muntat i provat
per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pep050l 1,000 Ut 52,859 52,86Neteja fons manual per a piscina,
d'alumini, format per: mànec telescòpic i
mànega autoflotant per connectar a la
presa d'aspiració o al skimmer de la
piscina.

mo080 0,094 h 17,340 1,63Ajudant muntador.
% 2,000 % 54,490 1,09Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 55,580 1,670

Total per Ut ............: 57,25
Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per Ut.

116 UPE070 Ut Subministrament i col·locació de salvavides per a
piscina, de plàstic, color taronja, amb suport, de 730
mm de diàmetre, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
polit brillant, corda de 7'50 m, inclús ancoratge de
subjecció, tacs d'ancoratge i cargols. Totalment muntat
i provat per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Muntatge i fixació dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt47pep070a 1,000 Ut 188,003 188,00Salvavides per a piscina, de plàstic,
color taronja, amb corda de 12 m, amb
suport, de 730 mm de diàmetre, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat polit
brillant, inclús ancoratge de subjecció,
tacs d'ancoratge i cargols.

mo080 0,378 h 17,340 6,55Ajudant muntador.
% 2,000 % 194,550 3,89Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 198,440 5,950

Total per Ut ............: 204,39
Són DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per Ut.

117 UPG010 m² Formació de vas de piscina de 18 cm de gruix a parets i
25 cm a solera, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV,
projectat per via humida, amb armadura formada per
doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sense juntes de dilatació. Inclús
p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fàbrica
de maó ceràmic buit de 29x14x7 cm, mènsula acabament de
cantonades interiors, verticals i horitzontals, en
mitja canya, connectors, separadores, armadures,
cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb
àrids de l'extradós del mur i formació d'una base de 15
cm de gruix de graves i làmina de poletilé de separació
entre el terreny i el formigó de la solera.
Inclou: Formació de la base. Execució de l'encofrat
perdut. Preparació de la superfície suport. Col·locació
de la malla electrosoldada. Comprovació de la
uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat.
Regulació del contingut d'aigua. Projecció del
material, mantenint el bec a la distància adequada.
Formació de les diferents capes. Detecció de les
possibles bosses de sorra o aire, que es repararan.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01zah010c 0,050 t 7,548 0,38Tot-u artificial calcari.
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mt47pgu020a 0,330 m² 15,648 5,16Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic
buit de 29x14x7 cm.

mt07ame010g 2,200 m² 1,725 3,80Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt01arr010b 0,150 t 5,768 0,87Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de
diàmetre.

mt10hes200b 0,230 m³ 55,023 12,66Formigó per projectar, HA-30/F/12/IV, amb
una dosificació de ciment de 400 kg/m³,
fabricat en central.

mq06gun010 0,951 h 10,412 9,90Gunitadora de formigó per via humida 33
kW.

mo041 0,626 h 19,670 12,31Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,938 h 17,340 16,26Ajudant construcció d'obra civil.
% 3,000 % 61,340 1,84Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 63,180 1,900

Total per m² ............: 65,08
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m².

118 UPG020 m² Formació de mènsula en vora de piscina i canal
recollida de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/B/20/IV fabricat en central i abocament des de
cami, armadura no inclosa en aquest preu. Abocament del
formigó sobre emmacat base de capa de graves de 20 cm
de gruix, estant encara tendre el formigó de murs per
evitar junts. Inclús p/p de formació de canal
sobreeixidor perfectament anivellat amb la inclinació
deguda, pavimentació amb llosetes de formigó per
exteriors, assegudes sobre capa de morter de ciment,
industrial, M-5, estesa sobre la solera de formigó que
forma la mènsula, junt de dilatació, curació del
formigó, rejuntat amb beurada de ciment 1/3 CEM II/A-P
32,5 R i neteja.
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material
de reblert i regat del mateix. Estesa del material de
reblert en capes de gruix uniforme. Rec de la capa.
Compactació i anivellació. Replanteig de les juntes de
construcció. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Realització de les juntes de dilatació. Abocat, estesa
i compactació del formigó. Realització a màquina de les
juntes de retracció, de 0,5 cm de gruix i 3,5 cm de
profunditat, formant una quadrícula de costat no major
de 6 m. Segellat de juntes. Curat del formigó.
Replanteig de mestres i nivells. Neteja i humectació de
la base. Abocat i estesa del morter, reglejant-lo.
Espolsada amb ciment de la superfície de la capa de
morter. Col·locació de les rajoles "a l'estesa".
Assentat i anivellament de la rajola. Abocat d'una
beurada de ciment pel replé de juntes, una vegada
transcorregut el temps de fornal.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt01are010a 0,200 m³ 13,593 2,72Grava de pedrera de pedra calcària, de 40
a 70 mm de diàmetre.

mt08ema050b 0,010 m³ 306,802 3,07Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor.
mt07aco020e 2,000 Ut 0,034 0,07Separador homologat per soleres.
mt10haf010Wsa 0,150 m³ 61,249 9,19Formigó HA-30/B/20/IV, fabricat en

central.
mt18wwa010 1,000 m 0,476 0,48Formació de junt de dilatació/retracció en

elements de formigó mitjançant màquina
talladora de doble disc.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,198 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,056 t 25,703 1,44Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mt18bhe010g 1,050 m² 4,911 5,16Lot de formigó, per exteriors, segons
UNE-EN 1339, llisa, 20x20x3,1 cm, color
blanc.

mt09lec020b 0,001 m³ 83,755 0,08Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.
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mq02rop020 0,156 h 2,805 0,44Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota.

mo087 1,954 h 17,340 33,88Ajudant construcció d'obra civil.
mo041 1,208 h 19,670 23,76Oficial 1ª construcció d'obra civil.
% 2,000 % 80,300 1,61Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 81,910 2,460

Total per m² ............: 84,37
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m².

119 UPR020x Ut Subministrament i col·locació de reixeta tipus
longitudinal de la casa Rosa Gres (Ref. 245 L2) o
equivalent, amb textura antilliscant en material
plàstic de 245 mm d'ample, emboetat entre sí amb
dispositiu d'unió articulat i perfil suport. Totalment
muntada, connexionada i provada.

mt47prp010x 1,000 ut 7,182 7,18Reixeta tipus longitudinal de la casa Rosa
Gres (Ref. 245 L2) o equivalent, amb
textura antilliscant en material plàstic
de 245 mm d'ample, fins i tot p/p de
perfil suport.

mt47prp020 1,000 Ut 0,680 0,68Peces especials i material complementari.
mo087 0,042 h 17,340 0,73Ajudant construcció d'obra civil.
mo041 0,043 h 19,670 0,85Oficial 1ª construcció d'obra civil.
% 2,000 % 9,440 0,19Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 9,630 0,290

Total per Ut ............: 9,92
Són NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per Ut.

120 UPR020x2 Ut Subministrament i col·locació de reixeta cantonera de
la casa Rosa Gres (Ref. 245 E2) o equivalent, amb
textura antilliscant en material plàstic de 245 mm
d'ample, emboetat entre sí amb dispositiu d'unió
articulat i perfil suport. Totalment muntada,
connexionada i provada.

mt47prp010x2 1,000 ut 48,380 48,38Reixeta cantonera de la casa Rosa Gres
(Ref. 245 E2) o equivalent, amb textura
antilliscant en material plàstic de 245 mm
d'ample, fins i tot p/p de perfil suport.

mt47prp020 1,000 Ut 0,680 0,68Peces especials i material complementari.
mo087 0,042 h 17,340 0,73Ajudant construcció d'obra civil.
mo041 0,042 h 19,670 0,83Oficial 1ª construcció d'obra civil.
% 2,000 % 50,620 1,01Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 51,630 1,550

Total per Ut ............: 53,18
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per Ut.
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121 UPR020x3 Ut Subministrament i col·locació de reixeta corba de la
casa Rosa Gres (Ref. 245 V2) o equivalent, amb textura
antilliscant en material plàstic de 24,5 mm d'ample,
emboetat entre sí amb dispositiu d'unió articulat i
perfil suport. Totalment muntada, connexionada i
provada.

mt47prp010x3 1,000 ut 1,122 1,12Reixeta corba de la casa Rosa Gres (Ref.
245 V2) o equivalent, amb textura
antilliscant en material plàstic de 24,5
mm d'ample, fins i tot p/p de perfil
suport.

mt47prp020 1,000 Ut 0,680 0,68Peces especials i material complementari.
mo087 0,008 h 17,340 0,14Ajudant construcció d'obra civil.
mo041 0,008 h 19,670 0,16Oficial 1ª construcció d'obra civil.
% 2,000 % 2,100 0,04Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 2,140 0,060

Total per Ut ............: 2,20
Són DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per Ut.

122 UPT010 m² Subministrament i col·locació de revestiment de mosaic
de gres esmaltat en terres i parets de vasos de
piscines, format per tessel·les de 50x50x6 mm, muntades
sobre peces de malla de 290x290 mm, rebudes amb adhesiu
de ciment normal, C2 TE, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, sobre arrebossat previ de
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-15 i rejuntat amb morter de juntes de resines
reactives RG, per junta oberta entre 3 i 15 mm. Inclús
p/p de talls, formació d'angles arrodonits i peces
especials.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir.
Arrebossat previ del parament. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de les
mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt18bdk015ae 1,000 m² 9,044 9,04Mosaic de gres esmaltat, color cobalt,
acabat llis, format per tessel·les de
50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla
de 299x299 mm.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,198 0,01Aigua.
mt09mif010la 0,056 t 31,720 1,78Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt47pre010 1,000 Ut 0,595 0,60Material complementari per revestiment de
piscines.

mt09mcr021r 4,000 kg 0,535 2,14Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
segons UNE-EN 12004, color blanc.

mt09mcr080a 0,500 kg 7,787 3,89Morter de junts de resines reactives RG,
per a junta oberta entre 3 i 15 mm, segons
UNE-EN 13888.

mo024 0,617 h 19,670 12,14Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,593 h 17,340 10,28Ajudant enrajolador.
% 3,000 % 39,880 1,20Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 41,080 1,230

Total per m² ............: 42,31
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m².
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123 UPT020x m² Subministrament i col·locació de revestiment de rajola
de gres color Mistery White de la casa Rosa Gres
(Ref.316 1A) o equivalent, acabat antilliscant classe
C, de 31x62,3x0,9 cm en terres i parets de vasos de
piscines, rebudes amb adhesiu de ciment cola
mono-component tipus Tecnocol Flex de la casa Fixcer o
equivalent, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, color gris, sobre impermeabilització previa
morter impermeabilitzant flexible monocomponent (no
inclòs en aquest preu) i rejuntat amb morter de juntes
Juntatec de la casa Fixcer, hidro-repelent i resistent
als àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16 mm. Inclús
p/p de talls i neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir.
Col·locació d'una regla horitzontal a l'inici de
l'enrajolat. Replanteig de les peces en el parament per
l'especejament de les mateixes. Col·locació de les
peces emprant plana de goma. Rejuntat amb beurada de
ciment. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt18bdk010iux 1,000 m² 29,289 29,29Rajola de gres color Mistery White de la
casa Rosa Gres (Ref.316 1A) o equivalent,
acabat antilliscant classe C, de
31x62,3x0,9 cm

mt47pre010 1,000 Ut 0,595 0,60Material complementari per revestiment de
piscines.

mt09mcr021rx 5,000 kg 0,501 2,51Adhesiu de ciment cola mono-component
tipus Tecnocol Flex de la casa Fixcer,
color gris.

mt09mcr080ax 0,500 kg 0,884 0,44Morter de junts Juntatec de la casa
Fixcer, hidro-repelent i resistent als
àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16 mm

mo024 0,531 h 19,670 10,44Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,508 h 17,340 8,81Ajudant enrajolador.
% 3,000 % 52,090 1,56Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 53,650 1,610

Total per m² ............: 55,26
Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m².

124 UPT021bx Ut Subministrament i col·locació de peça de cantonada a
mitjacanya, de gres color Mistery White de la casa Rosa
Gres (Ref. 188 1A) o equivalent, de 31x4x4 cm, per a
revestiment de vasos de piscina, rebuda rebudes amb
adhesiu de ciment cola mono-component tipus Tecnocol
Flex de la casa Fixcer o equivalent, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, color gris, sobre
impermeabilització previa morter impermeabilitzant
flexible monocomponent (no inclòs en aquest preu) i
rejuntat amb morter de juntes Juntatec de la casa
Fixcer, hidro-repelent i resistent als àcids dèbils,
per a junts entre 0 i 16 mm. Inclús p/p de talls i
neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir.
Arrebossat previ del parament. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de les
mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt18ktc012ax 1,000 Ut 5,005 5,01Peça de cantonada a mitjacanya, de gres
color Mistery White de la casa Rosa Gres
(Ref. 188 1A), de 31x4x4 cm, per a
revestiment de vasos de piscina.
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mt09mcr021rx 0,050 kg 0,501 0,03Adhesiu de ciment cola mono-component
tipus Tecnocol Flex de la casa Fixcer,
color gris.

mt09mcr080ax 0,001 kg 0,884 0,00Morter de junts Juntatec de la casa
Fixcer, hidro-repelent i resistent als
àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16 mm

mo024 0,062 h 19,670 1,22Oficial 1ª enrajolador.
% 3,000 % 6,260 0,19Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 6,450 0,190

Total per Ut ............: 6,64
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

125 UPT021x Ut Subministrament i col·locació de peça d'acabat de gres
color Mistery White de la casa Rosa Gres (Ref. 647 1A)
o equivalent, de 62,6x31 cm, per a revestiment de vas
de piscina, rebuda amb amb adhesiu de ciment cola
mono-component tipus Tecnocol Flex de la casa Fixcer o
equivalent, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, color gris, sobre impermeabilització previa
morter impermeabilitzant flexible monocomponent (no
inclòs en aquest preu) i rejuntat amb morter de juntes
Juntatec de la casa Fixcer, hidro-repelent i resistent
als àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16 mm. Inclús
p/p de talls i neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir.
Arrebossat previ del parament. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de les
mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt18ktc010ax 1,000 Ut 37,900 37,90Peça d'acabat de gres color Mistery White
de la casa Rosa Gres (Ref. 647 1A) de
62,6x31 cm, per a revestiment de vasos de
piscina.

mt09mcr021rx 0,050 kg 0,501 0,03Adhesiu de ciment cola mono-component
tipus Tecnocol Flex de la casa Fixcer,
color gris.

mt09mcr080ax 0,001 kg 0,884 0,00Morter de junts Juntatec de la casa
Fixcer, hidro-repelent i resistent als
àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16 mm

mo024 0,062 h 19,670 1,22Oficial 1ª enrajolador.
% 3,000 % 39,150 1,17Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 40,320 1,210

Total per Ut ............: 41,53
Són QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.
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126 UPT021xx Ut Subministrament i col·locació de peça d'acabat,
cantonera interior, de gres color Mistery White de la
casa Rosa Gres (Ref. 664 1A) o equivalent, per a
revestiment de vas de piscina, rebuda amb amb adhesiu
de ciment cola mono-component tipus Tecnocol Flex de la
casa Fixcer o equivalent, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color gris, sobre impermeabilització
previa morter impermeabilitzant flexible monocomponent
(no inclòs en aquest preu) i rejuntat amb morter de
juntes Juntatec de la casa Fixcer, hidro-repelent i
resistent als àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16
mm. Inclús p/p de talls i neteja final.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir.
Arrebossat previ del parament. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de les
mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de
goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt18ktc010axx 1,000 Ut 90,309 90,31Peça d'acabat, cantonera interior, de gres
color Mistery White de la casa Rosa Gres
(Ref. 664 1A), per a revestiment de vasos
de piscina.

mt09mcr021rx 0,050 kg 0,501 0,03Adhesiu de ciment cola mono-component
tipus Tecnocol Flex de la casa Fixcer,
color gris.

mt09mcr080ax 0,001 kg 0,884 0,00Morter de junts Juntatec de la casa
Fixcer, hidro-repelent i resistent als
àcids dèbils, per a junts entre 0 i 16 mm

mo024 0,063 h 19,670 1,24Oficial 1ª enrajolador.
% 3,000 % 91,580 2,75Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 94,330 2,830

Total per Ut ............: 97,16
Són NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per Ut.

127 URE010 Ut Subministrament i instal·lació de boca de reg tipus
jardí, de llautó, connexió de 1/2" de diàmetre, amb
presa roscada per a acoblament a ràcord de mànega de
3/4" de diàmetre, enterrada. Inclús accessoris de
connexió a la canonada d'abastiment i distribució.
Totalment muntada, connexionada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió
hidràulica a la canonada de proveïment i distribució.
Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt48wwg110a 1,000 Ut 10,174 10,17Boca de reg tipus jardí, de llautó,
connexió de 1/2" de diàmetre.

mt48wwg111a 1,000 Ut 20,867 20,87Presa roscada per a boca de reg i connexió
per a acoblament a ràcord de mànega de
3/4" de diàmetre.

mt37tpa012b 1,000 Ut 1,071 1,07Collarí de presa en càrrega de PP, per a
tub de polietilè, de 25 mm de diàmetre
exterior, segons UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa030ba 1,000 m 1,334 1,33Tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes blaves, de 25 mm de diàmetre
exterior i 3,5 mm de gruix, PN=10 atm,
segons UNE-EN 12201-2.

mo008 0,186 h 20,330 3,78Oficial 1ª lampista.
mo107 0,186 h 17,320 3,22Ajudant lampista.
% 2,000 % 40,440 0,81Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 41,250 1,240

Total per Ut ............: 42,49
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per Ut.

128 UVM020 m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
1,3 m d'altura i 30 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 3,120 Ut 0,043 0,13Separador homologat per murs.
mt08eme030c 2,600 m² 16,983 44,16Sistema d'encofrat a dues cares, per a

murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 1,430 m² 4,769 6,82Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010sb 1,430 m² 4,069 5,82Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,410 m³ 63,762 26,14Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,446 h 20,650 9,21Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,446 h 18,210 8,12Ajudant estructurista.
% 2,000 % 100,680 2,01Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 102,690 3,080

Total per m ............: 105,77
Són CENT  CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.
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129 UVM020b m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
3,3 m d'altura i 30 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 7,200 Ut 0,043 0,31Separador homologat per murs.
mt08eme030c 6,600 m² 16,983 112,09Sistema d'encofrat a dues cares, per a

murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 3,630 m² 4,769 17,31Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 3,630 m² 4,054 14,72Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,945 m³ 63,762 60,26Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,648 h 20,650 13,38Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,649 h 18,210 11,82Ajudant estructurista.
% 2,000 % 230,170 4,60Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 234,770 7,040

Total per m ............: 241,81
Són DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.

130 UVM020c m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
3,8 m d'altura i 20 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20  Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 7,200 Ut 0,043 0,31Separador homologat per murs.
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mt08eme030c 7,600 m² 16,983 129,07Sistema d'encofrat a dues cares, per a
murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 4,180 m² 4,769 19,93Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 4,180 m² 4,054 16,95Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,700 m³ 63,762 44,63Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,487 h 20,650 10,06Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,488 h 18,210 8,89Ajudant estructurista.
% 2,000 % 230,120 4,60Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 234,720 7,040

Total per m ............: 241,76
Són DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

131 UVM020d m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
3,05 m d'altura i 20 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20  Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 7,200 Ut 0,043 0,31Separador homologat per murs.
mt08eme030c 6,100 m² 16,983 103,60Sistema d'encofrat a dues cares, per a

murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 3,350 m² 4,769 15,98Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 3,350 m² 4,054 13,58Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,640 m³ 63,762 40,81Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,484 h 20,650 9,99Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,484 h 18,210 8,81Ajudant estructurista.
% 2,000 % 193,360 3,87Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 197,230 5,920

Total per m ............: 203,15
Són DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 76

Num. Codi Ut Descripció Total

144



132 UVM020e m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
2,05 m d'altura i 20 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20  Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 7,200 Ut 0,043 0,31Separador homologat per murs.
mt08eme030c 4,100 m² 16,983 69,63Sistema d'encofrat a dues cares, per a

murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 2,255 m² 4,769 10,75Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 2,255 m² 4,054 9,14Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,430 m³ 63,762 27,42Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,484 h 20,650 9,99Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,484 h 18,210 8,81Ajudant estructurista.
% 2,000 % 136,330 2,73Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 139,060 4,170

Total per m ............: 143,23
Són CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m.

133 UVM020f m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
1,55 m d'altura i 20 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20  Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 7,200 Ut 0,043 0,31Separador homologat per murs.
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mt08eme030c 3,100 m² 16,983 52,65Sistema d'encofrat a dues cares, per a
murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 1,705 m² 4,769 8,13Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 1,705 m² 4,054 6,91Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,326 m³ 63,762 20,79Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,484 h 20,650 9,99Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,484 h 18,210 8,81Ajudant estructurista.
% 2,000 % 107,870 2,16Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 110,030 3,300

Total per m ............: 113,33
Són CENT  TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m.

134 UVM020g m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
1,05 m d'altura i 20 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20  Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 7,200 Ut 0,043 0,31Separador homologat per murs.
mt08eme030c 2,100 m² 16,983 35,66Sistema d'encofrat a dues cares, per a

murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 1,155 m² 4,769 5,51Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 1,155 m² 4,054 4,68Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,221 m³ 63,762 14,09Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,484 h 20,650 9,99Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,484 h 18,210 8,81Ajudant estructurista.
% 2,000 % 79,330 1,59Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 80,920 2,430

Total per m ............: 83,35
Són VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m.
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135 UVM020h m Formació de tancament de parcel·la amb mur continu de
1,05 m d'altura i 30 cm d'espessor de formigó
HA-30/B/20/IIa+H fabricat en central amb Distintiu de
qualitat Oficialment Reconegut (D.O.R.), armat amb
malla electrosoldada ME 15x15 i 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús p/p de neteja i preparació
de la superfície de suport, muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat recuperable metàl·lic per acabat
vist, formació de juntes, bisellat de cantells i
curació del formigó.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Col·locació i aplomat de la
malla electrosoldada amb separadors homologats.
Col·locació de matavius en l'encofrat per a bisellat de
cantells. Col·locació de passatubs per a rebut de pals.
Muntatge del sistema d'encofrat del muret. Formació de
juntes. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint la
longitud dels buits de portes i cancel·les.

mt07aco020d 2,520 Ut 0,043 0,11Separador homologat per murs.
mt08eme030c 2,100 m² 16,983 35,66Sistema d'encofrat a dues cares, per a

murs, format per panells metàl·lics
modulars, fins 3 m d'altura, inclús p/p
d'elements per a pas d'instal·lacions.

mt07ame010q 1,155 m² 4,769 5,51Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010s 1,155 m² 4,054 4,68Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt08var040a 1,000 Ut 0,280 0,28Matavius de PVC, de 15x22 mm i 2500 mm de
longitud, per a bisellat de cantells en
elements de formigó.

mt10haf010ksb 0,331 m³ 63,762 21,11Formigó HA-30/B/20/IIa+H, fabricat en
central, amb Distintiu de qualitat
Oficialment Reconegut (D.O.R.).

mo042 0,415 h 20,650 8,57Oficial 1ª estructurista.
mo089 0,415 h 18,210 7,56Ajudant estructurista.
% 2,000 % 83,480 1,67Mitjans auxiliars

3,000 % Costos indirectes 85,150 2,550

Total per m ............: 87,70
Són VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m.

136 UVP020x Ut Subministrament i col·locació de porta de pas de 2x2,4
m, de dos fulles batents i tarja superior, situada en
tancament, constituïda per malla de simple torsió amb
acabat galvanitzat en calent de 8 mm de pas de malla i
1,1 mm de diàmetre i pals de tub d'acer galvanitzat per
immersió. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits,
col·locació de la malla i accessoris de muntatge i
tesat del conjunt. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de
la situació dels pals. Obertura de buits per
col·locació dels pals. Col·locació dels pals. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52vst040 1,000 Ut 166,593 166,59Porta de pas, de 2x2,4m amb tarja
superior, constituïda per marcs de tub
metàl·lic de 40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
i bastidor de tub de 40x40x1,5 mm amb
platina de 40x4 mm per subjecció de malla
de simple torsió.

mt52vst010aa 4,950 m² 1,192 5,90Malla de simple torsió, de 8 mm de passada
de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat.

mo018 0,689 h 19,980 13,77Oficial 1ª serraller.
mo059 0,690 h 17,410 12,01Ajudant serraller.
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% 2,000 % 198,270 3,97Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 202,240 6,070

Total per Ut ............: 208,31
Són DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per Ut.

137 UVP020x2 Ut Subministrament i col·locació de porta batent lleugera,
de la casa Rivisa o equivalent. Composta per: Porta
metàl·lica giratoria model LIGERA formada per bastidor
de perfils metàl·lics i malla electrosoldada de
200x50mm i filferro de Ø5mm. Inclou les corresponents
columnes de fixació, els perns regulables i el pany.
Mesures porta: 2m00 ample x 2m00 alt, de dos fulles
batents. Acabat: Galvanitzat en calent tipus Z-275 més
plastificat Protecline® verd. Fonamentació per a la
col·locació de les columnes de fixació i muntatge de la
porta: inclòs. Inclús p/p de replanteig, obertura de
buits, col·locació de la malla i accessoris de muntatge
i tesat del conjunt. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de
la situació dels pals. Obertura de buits per
col·locació dels pals. Col·locació dels pals. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52vst040x 1,000 Ut 627,348 627,35Porta de pas batent lleugera, de 2x2m, de
la casa Rivisa. Composta per: Porta
metàl·lica giratoria model LIGERA formada
per bastidor de perfils metàl·lics i malla
electrosoldada de 200x50mm i filferro de
Ø5mm

% 2,000 % 627,350 12,55Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 639,900 19,200

Total per Ut ............: 659,10
Són SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS per Ut.

138 UVP020x3 Ut Subministrament i col·locació de porta batent lleugera,
de la casa Rivisa o equivalent. Composta per: Porta
metàl·lica giratoria model LIGERA formada per bastidor
de perfils metàl·lics i malla electrosoldada de
200x50mm i filferro de Ø5mm. Inclou les corresponents
columnes de fixació, els perns regulables i el pany.
Mesures porta: 3m00 ample x 2m00 alt, de dos fulles
batents. Acabat: Galvanitzat en calent tipus Z-275 més
plastificat Protecline® verd. Fonamentació per a la
col·locació de les columnes de fixació i muntatge de la
porta: inclòs. Inclús p/p de replanteig, obertura de
buits, col·locació de la malla i accessoris de muntatge
i tesat del conjunt. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de
la situació dels pals. Obertura de buits per
col·locació dels pals. Col·locació dels pals. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52vst040x3 1,000 Ut 820,213 820,21Porta de pas batent lleugera, de 3x2m, de
la casa Rivisa. Composta per: Porta
metàl·lica giratoria model LIGERA formada
per bastidor de perfils metàl·lics i malla
electrosoldada de 200x50mm i filferro de
Ø5mm

% 2,000 % 820,210 16,40Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 836,610 25,100

Total per Ut ............: 861,71
Són VUIT-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per Ut.

139 UVP020x4 Ut Subministrament i col·locació de porta batent lleugera,
de la casa Rivisa o equivalent. Composta per: Porta
metàl·lica giratoria model LIGERA formada per bastidor
de perfils metàl·lics i malla electrosoldada de
200x50mm i filferro de Ø5mm. Inclou les corresponents
columnes de fixació, els perns regulables i el pany.
Mesures totals porta: 1m50 ample x 2m00 alt, d'una
fulla batent de 1m x 2m amb tarja lateral. Acabat:
Galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat
Protecline® verd. Fonamentació per a la col·locació de
les columnes de fixació i muntatge de la porta: inclòs.
Inclús p/p de replanteig, obertura de buits,
col·locació de la malla i accessoris de muntatge i
tesat del conjunt. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de
la situació dels pals. Obertura de buits per
col·locació dels pals. Col·locació dels pals. 
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

mt52vst040x4 1,000 Ut 312,786 312,79Porta de pas batent lleugera, de 3'1x2m,
de la casa Rivisa. Composta per: Porta
metàl·lica giratoria model LIGERA 1x2m més
targes laterals, formada per bastidor de
perfils metàl·lics i malla electrosoldada
de 200x50mm i filferro de Ø5mm

% 2,000 % 312,790 6,26Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 319,050 9,570

Total per Ut ............: 328,62
Són TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
Ut.
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140 UVT030X m Formació de tancament de parcel·la mitjançant panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, tipus
Brico-Fax de la casa Rivisa, o equivalent, formada per:
BASTIDORS: fabricats amb malla electrosoldada de
100x50mm i filferro de Ø4mm, plegat longitudinalment
per a millorar la seva rigidesa; MUNTANTS: especials
tipus Lux Ø50mm fabricats amb xapa galvanitzada en
calent tipus Z-275 especialment concebuts per a
tancaments amb accesoris per a acoplament ràpid i
cargoleria indesmontable; ALTURA DEL TANCAMENT: 2m00 /
1m50; PERÍMETRE: 162,4 metres linials; DISTÀNCIA ENTRE
EIXOS DE MUNTANTS: 2m530; ACABAT BASTIDORS: Galvanitzat
en Zn 40-80 g/m2 més plastificat Protecline® verd;
ACABAT MUNTANTS: Galvanitzat calent tipus SZ-275 més
plastificat Protecline® verd; Montatge dels bastidors:
inclòs. Fonamentació: inclosa. Fins i tot p/p de
replanteig, obertura de buits, reblert de morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 per a
rebuda dels muntants, col·locació de la malla i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de
la situació dels pals. Obertura de buits per
col·locació dels muntants. Col·locació dels pals.
Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals.
Col·locació d'accessoris. Col·locació de la malla i
atirantat del conjunt. Col·locació de la porta.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de longitud major de 1 m.

mt52vsm020hX 1,000 m 38,843 38,84Tanca metàl·lica, tipus Brico-Fax de la
casa Rivisa, muntada.

% 3,000 % 38,840 1,17Mitjans auxiliars
3,000 % Costos indirectes 40,010 1,200

Total per m ............: 41,21
Són QUARANTA-U EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

141 UXB010 m Subministrament i col·locació de peces de vorera
prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb
cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò
realitzat sobre ferm compost per base de formigó no
estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús p/p
d'excavació, rejuntat amb morter de ciment, industrial,
M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i
estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

mt10hmf011Bc 0,042 m³ 48,754 2,05Formigó no estructural HNE-20/P/20,
fabricat en central.

mt18jbh010a 2,625 Ut 2,592 6,80Vorera prefabricada de formigó, 40x20x10
cm, per a jardí, amb cara superior
arrodonida o aixamfranada, segons UNE-EN
1340 i UNE 127340.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,198 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,009 t 25,703 0,23Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

mo041 0,193 h 19,670 3,80Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,218 h 17,340 3,78Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 16,670 0,33Mitjans auxiliars
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3,000 % Costos indirectes 17,000 0,510

Total per m ............: 17,51
Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

142 XUX010 Ut Conjunt de proves i assajos, realitzats per un
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i demolició o
retirada.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a
realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Sense descomposició 1.699,924
3,000 % Costos indirectes 1.699,924 50,996

Total per Ut ............: 1.750,92
Són MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per
Ut.

143 XUX010b Ut Conjunt de proves i assajos, realitzats per un
laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.
Inclús lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i demolició o
retirada.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a
realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Sense descomposició 849,966
3,000 % Costos indirectes 849,966 25,494

Total per Ut ............: 875,46
Són VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per Ut.

144 YCX010 Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 2.124,905
3,000 % Costos indirectes 2.124,905 63,745

Total per Ut ............: 2.188,65
Són DOS MIL CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.
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145 YCX010b Ut Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i
transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Sense descomposició 532,261
3,000 % Costos indirectes 532,261 15,969

Total per Ut ............: 548,23
Són CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
per Ut.
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1.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: Caseta piscina 
Clau: 0502-2016

2.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08
Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Forjats de biguetes: EHE-08
Categoria d'ús: A. Zones residencials

3.- ACCIONS CONSIDERADES
3.1.- Gravitatòries

Planta S.C.U.
(kN/m²)

Càrreg.mortes
(kN/m²)

Sostre 1 4.0 1.0
Fonamentació 2.0 2.0

3.2.- Vent
Sense acció de vent
 

3.3.- Sisme 
Sense acció de sisme

3.4.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

 

3.5.- Empentes en murs
Empenta per Defecte

Una situació de reblert
Càrrega:Càrregues mortes
Amb nivell freàtic: Cota -1.50 m
Amb reblert: Cota -0.05 m

Angle de talús 0.00 Graus
Densitat aparent 18.00 kN/m³
Densitat submergida 11.00 kN/m³
Angle fricció interna 30.00 Graus
Evacuació per drenatge 100.00 %

Empenta aigua
Una situació de reblert

Càrrega:Càrregues mortes
Amb nivell freàtic: Cota -1.00 m

4.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

Llistat de dades de l'obra
Caseta piscina Data: 01/02/17
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5.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

5.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Tensions sobre el terreny

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplaçaments

Llistat de dades de l'obra
Caseta piscina Data: 01/02/17
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Característica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

5.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa Sobrecàrrega d'ús

E.L.U. de ruptura. Formigó

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

6.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota

1 Sostre 1 1 Sostre 1 2.65 -0.05
0 Fonamentació -2.70

 

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS
7.1.- Murs
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes.
- Les dimensions estan expressades en metres.
 

Dades geomètriques del mur
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs

Inicial                   Final
Planta Dimensions

Esquerra+Dreta=Total
M1 Mur de formigó armat 0-1 ( 10.43, 15.68) ( 25.35, 15.68) 1 0.125+0.125=0.25
M2 Mur de formigó armat 0-1 ( 10.43, 10.43) ( 10.43, 15.68) 1 0.125+0.125=0.25
M3 Mur de formigó armat 0-1 ( 25.35, 10.01) ( 25.35, 16.11) 1 0.15+0.15=0.3
M4 Mur de formigó armat 0-1 ( 10.43, 10.43) ( 25.35, 10.43) 1 0.125+0.125=0.25
M7 Mur de tensió plana 0-1 ( 23.07, 12.55) ( 23.07, 15.68) 1 0.075+0.075=0.15
M10 Mur de formigó armat 0-1 ( 13.72, 10.43) ( 13.72, 15.68) 1 0.125+0.125=0.25

Llistat de dades de l'obra
Caseta piscina Data: 01/02/17
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Empentes i sabata del mur
Referència Empent. Sabata del mur
M1 Empenta esquerra:

Empenta per Defecte
Empenta dreta:
Sense empentes

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.350
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35
Tensions admissibles
  -Situacions persistents: 0.130 MPa
  -Situacions accidentals: 0.260 MPa
Mòdul de balast: 27520.00 kN/m³

M2 Empenta esquerra:
Empenta per Defecte
Empenta dreta:
Sense empentes

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.350
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35
Tensions admissibles
  -Situacions persistents: 0.130 MPa
  -Situacions accidentals: 0.260 MPa
Mòdul de balast: 27520.00 kN/m³

M3 Empenta esquerra:
Sense empentes
Empenta dreta:
Empenta per Defecte

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.350
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35
Tensions admissibles
  -Situacions persistents: 0.130 MPa
  -Situacions accidentals: 0.260 MPa
Mòdul de balast: 27520.00 kN/m³

M4 Empenta esquerra:
Sense empentes
Empenta dreta:
Empenta per Defecte

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.350
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35
Tensions admissibles
  -Situacions persistents: 0.130 MPa
  -Situacions accidentals: 0.260 MPa
Mòdul de balast: 27520.00 kN/m³

M7 Empenta esquerra:
Sense empentes
Empenta dreta:
Sense empentes

Biga de fonamentació: 0.450 x 0.350
Vol.: esq.:0.15 dre.:0.15 cantell:0.35
Tensions admissibles
  -Situacions persistents: 0.130 MPa
  -Situacions accidentals: 0.260 MPa
Mòdul de balast: 27520.00 kN/m³

M10 Empenta esquerra:
Empenta aigua
Empenta dreta:
Sense empentes

Biga de fonamentació: 0.550 x 0.350
Vol.: esq.:0.15 dre.:0.15 cantell:0.35
Tensions admissibles
  -Situacions persistents: 0.130 MPa
  -Situacions accidentals: 0.260 MPa
Mòdul de balast: 27520.00 kN/m³

8.- LLISTAT DE PANYS
Tipus de forjats considerats

Nom Descripció
SBIG_20+5_60_RF FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ

Cantell de revoltó: 20 cm
Gruix capa compressió: 5 cm
Intereix: 60 cm
Revoltó: De formigó
Ample del nervi: 10 cm
Volum de formigó: 0.088 m³/m²
Pes propi: 3.19 kN/m²
Increment de l'ample del nervi: 3 cm
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretesada
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta

9.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Lloses fonamentació Cantell (cm) Mòdul balast (kN/m³) Tensió admissible

en situacions
persistents (MPa)

Tensió admissible
en situacions

accidentals (MPa)
Totes 35 27520.00 0.130 0.260

10.- MATERIALS UTILITZATS
10.1.- Formigons
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Element Formigó fck

(MPa) γc

Àrid
Ec

(MPa)Naturalesa Mida màxima
(mm)

Tots HA-30 30 1.50 Quarsita 15 28577

10.2.- Acers per element i posició
10.2.1.- Acers en barres

Element Acer fyk

(MPa) γs

Tots B 500 S 500 1.15

10.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(MPa)

Mòdul d'elasticitat
(GPa)

Acer conformat  S235 235 210
Acer laminat  S275 275 210
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1.- MATERIALS
1.1.- Formigons

Element Formigó fck

(MPa) γc

Àrid
Ec

(MPa)Naturalesa Mida màxima
(mm)

Tots HA-30 30 1.50 Quarsita 15 28577

1.2.- Acers per element i posició
1.2.1.- Acers en barres

Element Acer fyk

(MPa) γs

Tots B 500 S 500 1.15

1.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(MPa)

Mòdul d'elasticitat
(GPa)

Acer conformat  S235 235 210
Acer laminat  S275 275 210

2.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI
Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.

Nota:

Suport Planta Dimensió
(cm)

Tram
(m) Hipòtesi

Base Cap
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
M1 Sostre 1 25.0 -2.70/-0.05 Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

279.2
54.2
79.5

21.8
-50.7
-22.2

-25.9
-73.1

1.4

-11.6
5.3

-3.2

-10.1
-282.0

9.2

-12.0
11.5
0.2

107.0
41.0

128.1

-112.9
-4.4

-91.9

-51.1
-17.4
-63.0

-4.1
2.3

-5.4

32.0
72.0
48.1

-39.1
-38.3
-43.8

M2 Sostre 1 25.0 -2.70/-0.05 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

85.6
14.7
29.8

6.5
27.7
2.3

-2.6
0.5

-0.5

5.9
101.0

2.4

-45.9
25.0

-15.5

2.7
-0.4
1.1

9.3
5.2
9.6

0.4
0.2

-0.2

23.8
-12.0

7.8

0.1
-20.9

0.2

-47.4
24.6

-15.9

-2.3
1.7

-0.8
M3 Sostre 1 30.0 -2.70/-0.05 Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

76.2
25.5
18.6

-15.2
-35.7
-3.5

-5.9
5.6

-1.4

-13.8
-109.3

-2.4

1.8
3.4
0.1

-1.3
2.3

-0.6

-0.2
0.0
7.6

0.0
0.0

-0.0

-0.9
0.8

-0.3

0.1
6.5

-0.2

2.6
-2.0
1.0

-1.5
1.5

-0.4
M4 Sostre 1 25.0 -2.70/-0.05 Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

302.7
44.5
89.1

226.9
-116.4

35.5

44.9
77.0
2.9

13.6
-4.3
1.5

17.4
307.3
-10.0

16.4
131.8
-12.6

110.0
38.1

128.7

-93.9
-18.2
-85.2

47.7
20.7
61.3

22.4
-7.5
-0.2

-20.6
-87.3
-39.7

96.4
-44.0
89.0

M7 Sostre 1 15.0 -2.70/-0.05 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

84.1
-24.4
20.2

-0.0
0.0

-0.0

-26.2
-1.5
-3.7

-0.0
0.0

-0.0

-29.5
-19.4
-5.4

0.0
-0.0
0.0

16.3
-9.0
6.5

-0.0
0.0

-0.0

10.0
-9.7
2.4

0.0
-0.0
0.0

-44.5
35.0

-20.2

-0.0
0.0

-0.0
M10 Sostre 1 25.0 -2.70/-0.05 Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

183.8
-40.4
59.2

5.6
13.5
1.6

12.6
-5.3
3.9

5.9
49.5
1.6

66.4
-34.4
21.6

1.5
-1.1
0.5

26.9
-6.7
14.6

0.9
-0.4
-0.3

-34.0
16.8

-11.8

-0.7
-2.9
0.4

72.5
-36.9
23.5

-1.4
0.9

-0.5

3.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI
Nota:

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o mur en la planta.

Suport Hipòtesi
Esforços en arrencades

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M1 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

279.2
54.2
79.5

21.8
-50.7
-22.2

-25.9
-73.1

1.4

-11.6
5.3

-3.2

-10.1
-282.0

9.2

-12.0
11.5
0.2

M2 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

85.6
14.7
29.8

6.5
27.7
2.3

-2.6
0.5

-0.5

5.9
101.0

2.4

-45.9
25.0

-15.5

2.7
-0.4
1.1

M3 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

76.2
25.5
18.6

-15.2
-35.7
-3.5

-5.9
5.6

-1.4

-13.8
-109.3

-2.4

1.8
3.4
0.1

-1.3
2.3

-0.6
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Suport Hipòtesi
Esforços en arrencades

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

M4 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

302.7
44.5
89.1

226.9
-116.4

35.5

44.9
77.0
2.9

13.6
-4.3
1.5

17.4
307.3
-10.0

16.4
131.8
-12.6

M7 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

84.1
-24.4
20.2

-0.0
0.0

-0.0

-26.2
-1.5
-3.7

-0.0
0.0

-0.0

-29.5
-19.4
-5.4

0.0
-0.0
0.0

M10 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

183.8
-40.4
59.2

5.6
13.5
1.6

12.6
-5.3
3.9

5.9
49.5
1.6

66.4
-34.4
21.6

1.5
-1.1
0.5

4.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS
4.1.- Murs
Referències:

Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a l'invers del coeficient de seguretat.
Nx : Axial vertical.
Ny : Axial horitzontal.
Nxy: Axial tangencial.
Mx : Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal).
My : Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical).
Mxy: Moment torsor.
Qx : Tallant transversal vertical.
Qy : Tallant transversal horitzontal.

Mur M1: Longitud: 1492.4 cm [Nus inicial: 10.43;15.68 -> Nus final: 25.35;15.68]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Sostre 1
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 2.21 -55.76 -7.04 -1.91 -15.95 -2.01 -0.28 --- ---

Arm. hortz. dre. 0.92 -9.18 -32.98 2.66 0.18 -6.69 0.85 --- ---
Arm. vert. esq. 0.73 -26.43 -4.85 -4.69 4.60 1.81 -0.02 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.37 -22.36 -12.04 9.28 3.06 2.85 0.98 --- ---
Formigó 5.72 -55.76 -7.04 -1.91 -15.95 -2.01 -0.28 --- ---
Arm. transve. 3.27 -11.62 -8.93 -10.65 --- --- --- -12.89 -33.73

Mur M2: Longitud: 524.9 cm [Nus inicial: 10.43;10.43 -> Nus final: 10.43;15.68]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Sostre 1
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 1.94 -44.99 -5.68 7.32 -14.26 -1.80 0.00 --- ---

Arm. hortz. dre. 0.86 -17.59 -25.44 2.66 0.35 -6.77 -0.64 --- ---
Arm. vert. esq. 0.97 -18.30 -0.61 12.07 7.47 2.90 -0.01 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.45 -8.16 -11.22 4.40 5.31 3.68 -0.01 --- ---
Formigó 5.01 -44.99 -5.68 7.32 -14.26 -1.80 0.00 --- ---
Arm. transve. 1.45 -31.49 -5.67 12.14 --- --- --- 16.05 -0.21

Mur M3: Longitud: 609.7 cm [Nus inicial: 25.35;10.01 -> Nus final: 25.35;16.11]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Sostre 1
(e=30.0 cm) Arm. vert. dre. 0.42 -16.90 -9.80 -3.61 -4.48 -4.00 -1.13 --- ---

Arm. hortz. dre. 0.52 -10.95 -13.30 -0.44 -4.88 -7.03 -0.37 --- ---
Arm. vert. esq. 1.70 -39.56 -5.00 0.67 21.61 2.73 0.52 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.64 -14.92 -17.29 2.21 -0.30 8.44 -1.62 --- ---
Formigó 4.39 -39.56 -5.00 0.67 21.61 2.73 0.52 --- ---
Arm. transve. 1.47 -28.46 -7.99 0.91 --- --- --- -20.38 1.59
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Mur M4: Longitud: 1492.4 cm [Nus inicial: 10.43;10.43 -> Nus final: 25.35;10.43]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Sostre 1
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 0.95 -26.22 -9.11 5.24 -6.62 -2.34 -0.24 --- ---

Arm. hortz. dre. 0.58 -11.96 -27.12 -5.90 -1.34 -3.71 0.69 --- ---
Arm. vert. esq. 2.39 -55.50 -7.01 1.13 17.54 2.22 0.25 --- ---
Arm. hortz. esq. 1.27 -10.33 -30.71 1.22 -0.21 10.60 -0.17 --- ---
Formigó 6.16 -55.50 -7.01 1.13 17.54 2.22 0.25 --- ---
Arm. transve. 3.27 -37.16 -12.83 -21.71 --- --- --- 28.74 21.87

Mur M7: Longitud: 312.5 cm [Nus inicial: 23.07;12.55 -> Nus final: 23.07;15.68]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Sostre 1
(e=15.0 cm) Arm. vert. 0.57 -49.20 -6.21 13.41 0.00 0.00 0.00 --- ---

Arm. hortz. 0.52 -9.31 -45.16 8.48 0.00 0.00 0.00 --- ---
Formigó 1.65 -49.20 -6.21 13.41 0.00 0.00 0.00 --- ---

Mur M10: Longitud: 524.9 cm [Nus inicial: 13.72;10.43 -> Nus final: 13.72;15.68]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(kN/m)
Ny

(kN/m)
Nxy

(kN/m)
Mx

(kN·m/m)
My

(kN·m/m)
Mxy

(kN·m/m)
Qx

(kN/m)
Qy

(kN/m)
Sostre 1
(e=25.0 cm) Arm. vert. dre. 1.55 -83.73 -10.58 -4.69 -7.63 -0.96 -0.15 --- ---

Arm. hortz. dre. 0.50 -14.99 -46.29 0.64 -0.37 -1.10 -0.07 --- ---
Arm. vert. esq. 0.90 -83.73 -10.58 -4.69 1.67 -0.96 -0.15 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.35 -11.81 -31.47 21.78 0.98 0.84 -0.25 --- ---
Formigó 3.99 -83.73 -10.58 -4.69 -7.63 -0.96 -0.15 --- ---
Arm. transve. 0.61 -60.83 -4.13 -9.29 --- --- --- 6.68 -0.23

5.- LLISTAT D'ARMAT DE MURS DE SOTERRANI
Mur M1: Longitud: 1492.4 cm [Nus inicial: 10.43;15.68 -> Nus final: 25.35;15.68]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Sostre 1 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M2: Longitud: 524.9 cm [Nus inicial: 10.43;10.43 -> Nus final: 10.43;15.68]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Sostre 1 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M3: Longitud: 609.7 cm [Nus inicial: 25.35;10.01 -> Nus final: 25.35;16.11]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M4: Longitud: 1492.4 cm [Nus inicial: 10.43;10.43 -> Nus final: 25.35;10.43]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Sostre 1 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M7: Longitud: 312.5 cm [Nus inicial: 23.07;12.55 -> Nus final: 23.07;15.68]

Planta Gruix
(cm) Armadura vertical Armadura horitzontal F.C.

(%) Estat

Sostre 1 15.0 Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm 100.0 ---
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Mur M10: Longitud: 524.9 cm [Nus inicial: 13.72;10.43 -> Nus final: 13.72;15.68]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Sostre 1 25.0 Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 ---

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són suficients.

6.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESIS I
PLANTA

Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues amb vinculació exterior, bigues
inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests elements no es mostren al següent llistat.
Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels suports sobre una planta, per la qual
cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per
damunt sinó també la de les càrregues que rep de plantes inferiors.

6.1.- Resumit
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipòtesi N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Fonamentació -2.70 Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

1011.7
74.1

296.5

17951
1287.5
5095.4

13233
968.7

3870.2

0.0
42.3
-0.0

-0.0
-0.0
-0.0

0.0
-550.5

-0.0
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1.- BIGUES
1.1.- Fonamentació

Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
-

B18 - B12 N.P.(1) NO PROCEDEIX
B19 - B15 N.P.(1) NO PROCEDEIX

 - B15 N.P.(1) NO PROCEDEIX
B15 - N.P.(1) NO PROCEDEIX

Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -

B19 - B18 Compleix N.P.(2) '4.999 m'
η = 4.3 η = 5.3 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) COMPLEIX

η = 5.3

 - B13 Compleix '0.000 m'
Compleix

'0.000 m'
η = 13.3

'0.000 m'
η = 16.6 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(1) COMPLEIX

η = 16.6

Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

B21 - B20 Compleix '0.000 m'
Compleix

'1.006 m'
η = 2.5

'4.631 m'
η = 3.0 N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 3.0
 
Notació:

-: -
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Disp.: Disposicions relatives a les armadures
Arm.: Armadura mínima i màxima
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques)
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques)
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua.
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima.
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals.
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X.
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima.
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima.
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció.
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal.

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) No hi ha esforços que produeixin tensions normals per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(2) No hi ha interacció entre axial i moment flector per a cap combinació. Per tant, la comprovació no es realitza.
(3) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.

Bigues
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
-

B18 - B12 N.P.(1) NO PROCEDEIX
B19 - B15 N.P.(1) NO PROCEDEIX

 - B15 N.P.(1) NO PROCEDEIX
B15 - N.P.(1) NO PROCEDEIX

Bigues
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis -

B19 - B18 x: 4.999 m
Compleix N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix N.P.(1) COMPLEIX

 - B13 x: 0 m
Compleix N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix N.P.(1) COMPLEIX

Bigues
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis

B21 - B20 x: 4.999 m
Compleix N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX

Comprovacions E.L.U.
Caseta piscina Data: 01/02/17
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Notació:

-: -
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
σc: Fissuració per compressió
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra
σsr: Àrea mínima d'armadura
Vfis: Fissuració per tallant

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) No hi ha esforços que produeixin tensions normals per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(2) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest.

1.2.- Sostre 1

Tram
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st

B7 - B6 Compleix Compleix '1.999 m'
η = 8.1

'B7'
η = 31.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX

η = 31.6
Notació:

Disp.: Disposicions relatives a les armadures
Arm.: Armadura mínima i màxima
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques)
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques)
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua.
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima.
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals.
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X.
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima.
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima.
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció.
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal.
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.

Tram
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)

Estat
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis

B7 - B6 x: 1.999 m
Compleix N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX

Notació:
σc: Fissuració per compressió
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra
σsr: Àrea mínima d'armadura
Vfis: Fissuració per tallant
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest.

Comprovacions de fletxa

Bigues

Sobrecàrrega
(Característica)

fi,Q ≤ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

A termini infinit
(Quasipermanent)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)

Activa
(Característica)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/400

Estat

B7 - B6 fi,Q: 0.05 mm
fi,Q,lim: 11.42 mm

fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 13.33 mm

fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 10.00 mm COMPLEIX

Comprovacions E.L.U.
Caseta piscina Data: 01/02/17

Pàgina 2
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Memòria de comprovació resistència al foc de l’estructura  
 
Caseta piscina Data: 13/02/17

 

 
 

 
1.- DADES GENERALS 
 
 Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

 
 

 Referències: 
 
- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, expressat 
en minuts. 
 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 
 
- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1). 
 
- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural. 
 
- b: menor dimensió de la secció transversal. 
 
- bmín: valor mínimo de la menor dimensió exigit per la norma. 
 
- h: espessor de llosa o capa de compressió. 
 
- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma. 
 
- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari. 
 
 

 Comprovacions: 
 
Generals: 
 
- Distància equivalent a l'eix: am ≥ amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir aquesta condició quan sigui necessari). 
 
- Dimensió mínima: b ≥ bmín. 
 
- Compartimentació: h ≥ hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir aquesta condició quan sigui necessari). 
 
 

Particulars: 
 
- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la norma així ho exigeixi. 
 
 

Dades per planta 
Revestiment d'elements de formigó 

Planta R. req. F. Comp. 
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

Sostre 1 R 30 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
 

 
 
2.- COMPROVACIONS 
 
2.1.- Sostre 1 
 

Sostre 1 - Bigues - R 30 

Pòrtic Tram Dimensions 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estat 

1 B7-B6 150x250 39 10 Compleix 
 
 
 

Sostre 1 - Murs - R 30 

Ref. Gruix 
(mm) 

bmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) Estat 

M1 250 100 46 15 Compleix 
M2 250 100 46 15 Compleix 
M3 300 100 41 15 Compleix 
M4 250 100 46 15 Compleix 
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Memòria de comprovació resistència al foc de l’estructura  
 
Caseta piscina Data: 13/02/17

 

 
 

M10 250 100 46 15 Compleix 
 
 
 

Sostre 1 - Forjat de biguetes - REI 30 

Pany Forjat btotal
(1) 

(mm) 
bmín 

(mm) 
htotal

(2) 
(mm) 

hmín 
(mm) 

am 
(mm) 

amín 
(mm) 

Paviment mín. nec. 
(mm) Estat 

U1 i U2 SBIG_20+5_60_RF 100 + 40 80 50 + 20 60 30 14 --- Compleix 
Notes: 

(1) Ample del nervi + gruix addicional aportat pels revoltons 
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 2622,80 1311,40
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 2622,80 t 1311,40 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 5,207 0,512 4,339

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 5,21 t 0,7544 4,34 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m 2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,1800 0,0896 7,4881

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,0626 0,0407 3,4025

formigó 170101 0,0320 3,0484 0,0261 2,1778

petris 170107 0,0020 0,6571 0,0118 0,9865

guixos 170802 0,0039 0,3283 0,0097 0,8126

altres 0,0010 0,0836 0,0013 0,1087

   embalatges 0,0380 0,3567 0,0285 2,3851

fustes 170201 0,0285 0,1009 0,0045 0,3762

plàstics 170203 0,0061 0,1321 0,0104 0,8653

paper i cartró 170904 0,0030 0,0694 0,0119 0,9932

metalls 170407 0,0004 0,0543 0,0018 0,1505

totals de construcció 7,54 t 9,87 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, 

Ampliació

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 -

Camp de fútbol municipal

Amer

si

Comarca : la Selva

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

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus que contenen PCB

Projecte d'obres piscina municipal d'Amer

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

-

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

173



si
si
si
si
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 1573,68
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 1573,68

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 3,05

Maons, teules i ceràmics 40 8,27

Metalls 2 0,05

Fusta 1 0,10

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,07

Paper i cartró 0,50 0,07

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 especial) si si

31,98 1541,700,00
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0,00
31,98

(m3)

0,00
1541,70

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

* 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                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial

si especial

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

no no especial

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

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

4.-

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 llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    fusta en bigues reutilitzables

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

 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 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

minimització

* 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
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-

-

-

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 m 3 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 1541,70

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,94 -

Maons i ceràmics 10,45 156,77

Petris barrejats 1,33 19,98

Metalls 0,20 3,05

Fusta 0,51 7,62

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,17 17,52

Paper i cartró 1,34 20,11

Guixos i no especials 1,24 18,66

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

243,70

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

POL. IND. 5 PARATGE L'ALSINA, PARC. 23 E-1274.11

Classificació          

0,00 - -

- 6,66

- 2,54 -

-

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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-

11,76

-

0,00

-

-

35,28 14,70

13889,19

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

1,02 -

52,26 -

-

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                                                                

34334,05 7708,50

-

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  
gestor adreça codi del gestor
DIPÒSIT CONTROLAT BRUNYOLA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

- 6,22

Compactadores

- 5,84 -

-

- 6,70

35,28 7.804,43 13.900,95

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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.)

21.984,36

El volum dels residus és de : 2.866,36

El pressupost de la gestió de residus és de : 7.693,86
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unitats 1

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, 

Ampliació

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 TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3
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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.
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T 2697,98 T

T 10,19 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 2697,98 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 10,19 T 11 euros

Tones

euros

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
  

  
  

  
O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
  

 f
e

b
re

r 
20

11
 V

4 
  

 (
 F

o
n

t:
 

"G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l 
D

e
c

re
t 

2
0
1
/1

9
9
4
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E
- 

IT
E
C

" 
)

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

2697,98

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

12,74

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

29.789,87

euros/T 112,14

Total fiança **

2.708,2

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

Amer

euros/T 29677,73

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

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:
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 

 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  

amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 

Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 

2.2. Acer B 400 SD 

2.3. Acer B 500 S 

2.4. Acer B 500 SD 

 

03. Armadures elaborades 
(1)

  i ferralla armada 
(2)

 

3.1. Acer AP 500 SD 

 

04. Armadures normalitzades 
(3)

 

4.1. Acer ME 500 T 

 

05. Sistemes de sostres prefabricats 

 

 

Llegenda: 

(1)
 Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) 
Armadures normalitzades: “mallazo”

 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 

Materials, amb la finalitat 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), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 

correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 

en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 

criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 

preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 

promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 

Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 

el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 

Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 

desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 

entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 

de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 1 mes dies des del moment en que es van encarregar. El 

promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 

per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 

per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva 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; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 

comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 

Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 

durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 

Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Tota l’obra 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 

que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 

i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 

si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 

 

Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  

La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
 

 

Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 

Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 

penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 

Situació accidental 1.30  

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 

Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 

administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  

• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

 

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 

mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 

instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 

especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 

durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 

l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 

 

 

 

Control durant el subministrament:  
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• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 

aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 

estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 

assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 

representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 

quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 

SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 

d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 

subministrament. 

 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 

de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 

fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 

materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 

 

Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 

mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 

entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 

s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 

presents 
(1)

 i se’n quedaran una còpia. 

 

  
 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: No es preveu 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

- 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

- 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE 
(2)

 

 

Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
 

  
Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 

autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 

Oficialment Reconegut. 

 

Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-

08 

 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 
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La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 

provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de 

l’EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una 

còpia 

 

 

 

(1)
 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 

aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 

l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: No es preveu 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

- 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

- 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 

UNE 36065 EX 

 

Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 

Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament 

 

Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-

08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

 

Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 

• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 

Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 

provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-

08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1)

 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 

aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 

l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: No es preveu 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

- 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

- 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2)

 

 

Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 

Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament 

  

Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-

08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

 

Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 

• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
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La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 

destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 

cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 

 

(1)
 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 

aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 

l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 

Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)

 i si és així es podrà reduir el control 

per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 

l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 

UNE 36065 EX 

 

Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 

Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-

08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
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• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 

• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 

• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 

• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 

Control desprès del subministrament: 
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 

Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 

destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 

cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

  

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 

aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 

l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 

plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 

Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)

 i si és així es podrà reduir 

substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 

l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 

B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2) 

 

Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 

 

Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 

UNE 36065 EX 

 

Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 
(3) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 

 

 

Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 

ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 

resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 

la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 

• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  

• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 

Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 

assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
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• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 

Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 

administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 

mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 

mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 

amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 

totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 

cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 

10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 

Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 

definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 

Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 

segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 

 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es 

considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 

• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de 

les barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 

69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 

mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 

88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  

 

Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 

s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 

a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-

08. 

En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 

mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 

predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 

muntatge, i un espai per a les armadures elaborades. 

 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 

destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 

instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 

L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 

21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 

una còpia.  

  

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 

aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 

l’EHE-08 
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4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 

conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 

s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 

Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 

Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)

 i si és així es podrà reduir 

substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 

s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 

l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 

mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 

Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 

UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 

 

Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 

UNE-EN 10080 
(2) 

 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 

 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 

Accidental 1.0  
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 

d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 

corresponents a l’acer B 500 T 

Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 

Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 

exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 

EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 

amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
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especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 

• comprovació de les característiques mecàniques 

• comprovació de les característiques de d’adherència 

• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 

• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 

articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 

possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 

comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 

suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 

subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i 

d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  

  

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 

aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 

l’EHE-08 
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5 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 

 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 

d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 

de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-

08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 

del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 

cas d’incendi 

 

Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.50 (*) 1.15 (*) 

Accidental 1.30 1.0 

 

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 

en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 

 

Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 

EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 

1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 

• Certificat de dosificació (annex 27) 

• Certificat d’assaig d’adherència 

• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 

• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 

especificacions del projecte 

 

Control durant el subministrament:  
• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 

conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
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prèviament aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva 

documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos 

normatius que siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les 

característiques geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  

l’EHE-08.  

  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 

suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 

elements resistents subministrats.  

 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 

prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 

correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la 

gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 

 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 

conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 

del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE) 

 

Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  

 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 

individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  

• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 

 

Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 

especificacions del projecte.  
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 

conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 

prèviament aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 

siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  

l’EHE-08. 

  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 

suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 

elements d’entrebigat subministrats.  

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 

fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 

permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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0502_2017-02-13_Amidaments Fas…

1. FASE 1

1.1. ENDERROCS I MOVIMENT DE…

1.2. FONAMENTS

1.3. ESTRUCTURES

1.4. IMPERMEABILITZACIONS

1.5. REVESTIMENTS

1.6. PAVIMENTS

1.7. INSTAL·LACIONS

1.8. EQUIPAMENTS

1.9. TANCAMENTS PERIMETRALS

1.10. JARDINERIA

1.11. GESTIÓ DE RESIDUS

1.12. CONTROL DE QUALITAT

1.13. SEGURETAT I SALUT

Pla de pagaments

Pagament setmanal 9.610,73 €

9.610,73 €

9.897,98 €

19.508,71 €

10.220,11 €

29.728,82 €

12.602,51 €

42.331,33 €

10.082,01 €

52.413,34 €

12.602,51 €

65.015,85 €

12.602,51 €

77.618,36 €

38.396,01 €

116.014,37 €

36.789,23 €

152.803,60 €

36.789,23 €

189.592,83 €

44.601,59 €

234.194,42 €

47.560,17 €

281.754,59 €

31.353,63 €

313.108,22 €Pagaments acumulats

Diagrama de temps-activitats
(Complet Setmana 1 - Setmana 13)

Setmana 1

… … … …… … …

Setmana 2

… … … … …… …

Setmana 3

… … … … …… …

Setmana 4

… … … … … ……

Setmana 5

… … … … … … …

Setmana 6

… … … … … … …

Setmana 7

… … … … … … …

Setmana 8

…… … … … … …

Setmana 9

…… … … … … …

Setmana 10

… …… … … … …

Setmana 11

… … …… … … …

Setmana 12

… … …… … … …

Setmana 13

… … … …… … …Activitat

Pàgina 1
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INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
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Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 
estètic. 
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers 
amb la corresponent responsabilitat civil. 
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia 
i de contaminació atmosfèrica. 
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
Codi Civil. 
Codi Civil de Catalunya 
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
Legislacions sobre els Règims de propietat. 
Ordenances municipals. 
Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat 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.  
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Instruccions de manteniment: 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades 
pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma 
o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
Condicions d’ús: 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 
estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes 
per a les quals s’ha construït l'edifici. 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Incidències extraordinàries: 
Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció 
continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels 
fonaments i dels elements de contenció de terres. 
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 
impermeabilització exigit. 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el 
seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i 
que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït 
l'edifici. 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de 
càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents 
(augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, 
jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per 
intercomunicació entre plantes.  
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Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de 
l’edifici i no poden superar els valors següents: 
 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 
kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

Habitatges i zones d’habitacions en 
hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, 
replans i portals) 3 – (300)  – – A1 
Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, 
replans i portals) 4 – (400)  – – 

A Zones 
residencials  

A2 Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, 
replans i portals) 3 – (300) – – 

B Zones 
administratives  Baranes, força horitzontal aplicada a 

1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

C1 Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

C2 Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Zones sense obstacles que impedeixin 
el lliure moviment de les persones com 
vestíbuls d’edificis públics, 
administratius, hotels, sales 
d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

C3 

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - 
(160) 

Zones destinades a gimnàs o activitats 
físiques 5– (500) 7– (700)  

C4 Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - 
(160) 

Zones d’aglomeració (sales de concert, 
estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents 
als usos A,B i D) 

C5 Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
D  D2 Supermercats, hipermercats o grans 

superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –
3.000Kg) 2 – (200) 20 – 

(2.000) – 
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - 
(160) 

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
F  Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 

superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - 
(160) 

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) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element 
portant o un terreny que dona empentes sobre altres 

zones 
privades  1– (100) – – 
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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 x 

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els 
coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la 
memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions 
inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
 
Neteja: 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes 
emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que 
suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Inspeccions tècniques de l’estructura. 
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
Les cobertes s’utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una 
alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una 
disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 
excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui 
facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es 
premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, 
benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no 
afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves 
instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les 
proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de 
manteniment. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no 
alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt 
termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i 
l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, 
etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Inspeccions tècniques de la coberta. 
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 
verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i 
accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
 
Façanes 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els 
tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i 
porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques 
diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar 
vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o 
bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi 
hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
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Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte 
que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les 
façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
Tancar portes i finestres. 
Plegar i desmuntar els tendals. 
Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
Si s'escau, subjectar les persianes. 
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres). 
No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
  
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 
Inspeccions tècniques de les façanes. 
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 
forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre 
d’altres). 
 
 
Interiors locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar 
activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris 
o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de 
seguretat de l’edifici.  
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les 
instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran 
els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de 
revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, 
les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
Les obres a l'interior del local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No 
s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa 
vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es 
necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
Els elements interiors del local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar 
el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja 
que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les 
instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni 
productes abrasius.  
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant.  
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes 
inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no 
acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, 
material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre 
d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, 
l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades 
per l'ús ordinari del local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les 
segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de 
dubte és convenient demanar consell a un professional. 
Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació de 
fulles o brossa en els desguassos. 
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb 
suavitat.  
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d’acord 
amb el seu envelliment. 
Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel 
fabricant. 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus locals als operaris convenientment 
acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es 
requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 
 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, 
de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia 
de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per 
la propietat. 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs 
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi 
objectes. 
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Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les 
diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres 
d'aigua per aixeta.  
Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i 
dutxes temporitzades.  
No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La 
rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 
comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 
especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb 
la normativa vigent.  
 
Neteja:  
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió 
i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
terreny. 
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
Desconnectar l'electricitat. 
Recollir tota l'aigua. 
Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les veïnes. 
Fer reparar l'avaria. 
Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 
mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de 
pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de 
l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
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 
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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.  

215



Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o 
la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 
perillositat potencial de la instal·lació. 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el 
quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el 
quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, 
etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que 
els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i 
l’execució d’una empresa especialitzada. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una 
empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar 
mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o 
de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de 
la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada 
de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i 
les vàlvules. 
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
Revisió de la instal·lació. 
Neteja d’arquetes. 
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 
d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de ventilació 
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I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
Revisió sistemes de comandament i control. 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir 
del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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Ciutadans, 11 
17004 Girona 
Tel. 972 21 38 12 
Fax 972 21 37 27 
NIF Q 0801031 F 
www.gencat.cat/aca 
 
 

INFORME TÈCNIC 
Expedient:    UDPH2016003933 
Peticionari:    Ajuntament d’Amer 
Objecte:    Informe construcció d’una piscina i una pista de pàdel  
Curs:     riu Brugent 
Municipi:    Amer (La Selva) 
 
Coordenades UTM (ETRS89):    X= 467.149      Y = 4.651.392 
 
 
Amb data de registre d’entrada el 13 d’octubre de 2016, l’ajuntament d’Amer sol·licita 
informe sobre la Memòria valorada de les obres de construcció d’una piscina a l’aire lliure i 
una pista de pàdel situades a la zona del camp de futbol del TM d’Amer (La Selva). 
 
Aporta, adjunt a la sol·licitud, el document: “Memòria valorada de les obres de construcció 
d’un piscina a l’aire lliure i una pista de pàdel” subscrita per l’arquitecte Àngel M. Pomar 
Marín el juny de 2016. 
 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 
La vila d’Amer té una població d’uns 2.300 habitants i actualment no compta amb cap 
piscina pública. És per això que es projecta la construcció d’una piscina d’uns 200m² i de 
dues pistes de pàdel a la zona esportiva municipal, on actualment ja hi ha el camp de futbol. 
Ubicació a tocar del marge esquerre del riu Brugent just aigües avall del pont del camí de 
Santa Brígida. 
 

 

Expedient: UDPH2016003933 
Procediment: Altres Informes 
Assumpte: Informe tècnic 
Document: 5851197 
*5851197* 
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Segons la documentació presentada cadastralment els terrenys on s’ubicarà la piscina tenen 
la referència següent: 17007A003001190000WO, i urbanísticament tenen la classificació de 
sòl urbà, zona d’equipaments. 
 
La piscina s’ubicarà a la zona planera que hi ha a la porteria sud entre les instal.lacions del 
camp de futbol i la granja. Constarà del vas de forma rectangular i d’uns 200m² de 
superfície, d’una franja perimetral pavimentada amb peces ceràmiques antilliscants i la resta 
de la zona es cobrirà amb gespa i s’hi plantarà algun arbre (lladoner). 
 
 
Segons la memòria lliurada aquestes instal.lacions es complementaran amb uns vestidors 
que, segons conversa telefònica mantinguda amb el redactor del document, seran de fusta, 
desmuntables i s’ubicaran a tocar de la pista de pàdel. 
 
Segons l’annex d’amidaments es projecta també el tancament perimetral de la zona amb un 
mur de formigó de 313m de longitud i 1m d’alçada i més una tanca de malla metàl.lica de 
0,80m d’alçada. 
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La documentació aportada no avalua com s’abastiran d’aigua potable les noves 
instal.lacions ni com es gestionaran les aigües residuals generades pels usuaris d’aquestes 
noves instal.lacions. 
 
 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Les instal.lacions projectades, piscina i pista de pàdel, s’ubiquen en terrenys del marge 
esquerre del riu Brugent, i segons documentació lliurada en zona d’equipaments en sòl urbà. 
 
Actualment a la zona hi ha les instal.lacions del camp de futbol municipal compostes pel 
camp de joc més un edifici de vestidors situat a l’est del camp. 
 
Segons els resultats dels models hidrodinàmics de la “Planificació de l’espai fluvial de les 
conques del Baix Ter (PEF Baix Ter)” l’àmbit d’estudi del qual inclou la conca baixa del riu 
Ter (inclou conca del Brugent) des de la presa del Pasteral fins a la desembocadura al mar, 
els quals tenen en compte els efectes de magatzem i acumulació d’aigua que provoquen les 
diferents estructures que tallen la direcció del flux de crescuda i també el retard en el trànsit 
de l’avinguda; la totalitat de la zona d’equipaments és inundable per a 500 anys de període 
de retorn, mentre que la inundació de 100 anys de recurrència ho inundaria tot a excepció 
de la zona de vestidors situada a l’est del camp i a cota una mica més elevada. 
 
La Directriu de preservació front als riscs d’inundació (article 6 (apartat 6.5) del Reglament 
de la llei d’urbanisme, Decret 305/2006 de 18 de juliol) exposa que les limitacions dels usos i 
construccions admissibles per part del planejament urbanístic que estableixen els apartats 
2,3 i 4 no s’apliquen al sòl urbà. Tanmateix el planejament urbanístic general, d’acord amb el 
que determini l’administració hidràulica, ha de preveure les actuacions necessàries per a 
l’adopció de les mesures de protecció front als riscos d’inundació en els referits àmbits, així 
com la programació i execució de les obres corresponents. 
 
Avaluant la inundabilitat de la zona segons les dades de la PEF i tenint en compte la 
directriu anterior, es pot considerar compatible la ubicació de la piscina dins la zona 
inundable per a 100 anys (sistema hídric) sempre que no suposi una modificació sensible 
del perfil natural del terreny, ni s’hi ubiqui cap edificació o construcció que sobresurti de la 
cota del terreny, per tal que no representi un obstacle pel règim de corrents en cas 
d’avinguda. 
La ubicació de la pista de pàdel també es pot considerar viable ja que es situarà fora de la 
zona inundable per a 100 anys de recurrència (sistema hídric), a la cota 186 on el risc 
d’inundació per a l’avinguda de 500 anys és lleu (menys de 40cm d’alçada d’aigua).  
Pel què fa als vestidors que han de complementar a piscina, només seran viables si es 
situen fora del sistema hídric, a tocar de la zona dels pàdels i a cota similar a la d’aquests. 
 
Pel què fa a la tanca perimetral projectada, aquesta no podrà ser en cap cas d’obra (mur de 
formigó) sinó que haurà de ser el màxim de permeable possible, tipus malla metàl.lica, i amb 
el mínim d’alçada necessària per complir amb la normativa de seguretat. Si aquests 
condicionants no es poden complir i per seguretat s’ha d’optar per un tancament d’obra i 
impermeable al flux de les aigües s’haurà de garantir que aquesta nova estructura no afecti 
a tercer pel què fa a incrementar el seu risc d’inundabilitat.  
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Aquesta tanca perimetral s’haurà de separar del cap del talús del marge esquerre de la llera 
del Brugent un mínim de 5,00m per tal de deixar lliure la zona de servitud de la llera que 
estableix l’article 6 del text refós de la llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/ 2001, de 20 de juliol. 
 
Pel què fa a l’abastament d’aigua potable i al sanejament de les aigües generades per les 
noves instal.lacions s’haurà d’avaluar la demanda generada i preveure si són necessàries 
noves instal.lacions.  
 
 
CONCLUSIÓ 
 
D’acord amb les consideracions anteriors, s’informa el que segueix sobre la “Memòria 
valorada de les obres de construcció d’un piscina a l’aire lliure i una pista de pàdel” subscrita 
per l’arquitecte Àngel M. Pomar Marín el juny de 2016, ubicada al TM d’Amer (La Selva); pel 
que fa a l'ocupació dels terrenys, a l’avaluació dels riscos hidrològics i a la protecció de 
l’àmbit fluvial, amb les següents prescripcions: 
 

1. Es considera compatible la ubicació de la piscina dins la zona inundable per a 100 
anys (sistema hídric) sempre que no suposi una modificació sensible del perfil natural 
del terreny, ni s’hi ubiqui cap edificació o construcció que sobresurti de la cota del 
terreny, per tal que no representi un obstacle pel règim de corrents en cas 
d’avinguda. 

 
2. Pel què fa als vestidors que han de complementar la piscina, només seran viables si 

es situen fora del sistema hídric, a tocar de la zona dels pàdels i a cota similar a la 
d’aquests. 
 

3. La ubicació de la pista de pàdel també es pot considerar viable ja que es situarà fora 
de la zona inundable per a 100 anys de recurrència (sistema hídric), a la cota 186 on 
el risc d’inundació per a l’avinguda de 500 anys és lleu (menys de 40cm d’alçada 
d’aigua).  

 
4. Pel què fa a la tanca perimetral projectada, aquesta no podrà ser en cap cas d’obra 

(mur de formigó) sinó que haurà de ser el màxim de permeable possible, tipus malla 
metàl.lica, i amb el mínim d’alçada necessària per complir amb la normativa de 
seguretat. Si aquests condicionants no es poden complir i per seguretat s’ha d’optar 
per un tancament d’obra i impermeable al flux de les aigües s’haurà de garantir que 
aquesta nova estructura no afecti a tercers pel què fa a incrementar el seu risc 
d’inundació.  
 

5. Es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del Text 
refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat 
susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en 
particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa  l’article 
97.a) del mateix text legal. 
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6. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua, 

l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals 
al medi i l’autorització d’ocupació, modificació del relleu o la construcció d’obres en la 
franja de terreny de 100,00m confrontant amb les lleres públiques, que correspon a 
la zona de policia del domini públic hidràulic, si procedeixen, es resoldran en 
expedients independents, d’acord amb els procediments administratius establerts al 
Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret 849/1986, d’11 d’abril 
i a la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental d’activitats de 
Catalunya. 

 
 
Vist i plau 
El Director 
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) el 
Cap de la Demarcació Territorial 
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RELACIÓ DE MILLORES PROPOSADES 
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RESUM DE MILLORES PROPOSADES. 
 
 
Fase I. 
 

Sistema automàtic de reg 4.398,44 € 
 
Obertura i tancament de rases i col·locació d’arquetes registre. 

 
938’00 €

 
Un equip Ultraviolat Sirius 50 UV MP 700 w / 105 w ( UVC), instal·lat. 

 
16.374,00 €

 
Un equip Ultraviolat Sirius 80 UV MP 1000 w / 150 w ( UVC), instal·lat. 

 
20.349,00 €

 
Aquests valors no porten aplicat l’IVA. 

 
 
Fase II. 
 

6 casetes vestidor de mides:125x128x250 cm; amb estructura tubular 
inox 316, modificada per a allotjament de banc mòbil. Coberta de 
material fenòlic de 12 mm de gruix per anr a l’exterior. Ferratges de la 
porta en inox 316. 

 
 
 

12.732,00 €
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C/ Joan Torró i Cabratosa, 32 

(Pol·lígon Industrial Mas Xirgu) 
Tel. 972 239 023 - Fax 972 239 091 

17005 - GIRONA                                                                    
CIF A – 17/063165                                                                                   www.sargirona.com - sar@sargirona.com 

ESPECIALISTES EN TOTA MENA D’INSTAL·LACIONS DE SISTEMES  DE  REG  PER 
ASPERSIÓ I DEGOTEIG, FONTS DECORATIVES, IL·LUMINACIONS PER A JARDINS, 
PARCS,  TERRASSES,  HIVERNACLES,   CAMPS   ESPORTIUS  I  AGRÍCOLES,  AIXÍ 
COM TRACTAMENTS  D’AIGUA,  MAQUINÀRIA I TRACTORS TALLAGESPA, EINES I 
COMPLEMENTS DE JARDINERIA.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Data 30 de gener de 2.017 AJUNTAMENT D’AMER  
S./Ref. Pressupost nº 15/17  
N./Ref. VLT/JMP AMER (Girona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI TÈCNIC/ECONÒMIC D’UN SISTEMA AUTOMÀTIC DE REG  
 

PER ASPERSIÓ, PER UNA ZONA AJARDINADA D’UNA SUPERFICIE  
 

APROXIMADA DE 1.150 M 2 , SITUADA A LA ZONA ESPORTIVA D’AQUEST  
 

MUNICIPI.-  
 
 
 

*************** 
************ 

********* 
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ESPECIALISTES EN TOTA MENA D’INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE REG PER ASPERSIÓ I DEGOTEIG, FONTS DECORATIVES, IL·LUMINACIONS PER A 
JARDINS, PARCS, TERRASSES, HIVERNACLES, CAMPS ESPORTIUS I AGRÍCOLES, AIXÍ COM TRACTAMENTS D’AIGUA, MAQUINÀRIA I TRACTORS TALLAGESPA, 
EINES I COMPLEMENTS DE JARDINERIA. 

 
 
 
 
 

 
 

 
IMPORTANT 
 
       Les necessitats mínimes pel correcte funcionament d’aquesta instal·lació serà del   

ordre d’un cabal de 70 lts/min. a una pressió de 3,5 bars. 
 

 
 

 
 

 
*** XARXA GENERAL *** 

 
 
 

105 Mts. xarxa general PE. Ø 40 i 32 mm., amb connexió des de canonada existent fins 
cada una de les zones de reg, amb els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i 
muntatge. 

 
 
 

387,65 € 
 
 
 
 
 

*** 7 ZONES DE REG *** 
 
 
 
Composades per 32 aspersors rotor emergents, xarxa de canonades PE. Ø 32 i 25 mm., 
amb els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i muntatge. 
 
 
 

3.322,95 € 
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ESPECIALISTES EN TOTA MENA D’INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE REG PER ASPERSIÓ I DEGOTEIG, FONTS DECORATIVES, IL·LUMINACIONS PER A 
JARDINS, PARCS, TERRASSES, HIVERNACLES, CAMPS ESPORTIUS I AGRÍCOLES, AIXÍ COM TRACTAMENTS D’AIGUA, MAQUINÀRIA I TRACTORS TALLAGESPA, 
EINES I COMPLEMENTS DE JARDINERIA. 

 
 
 
 
 
 

 
 

*** PROGRAMACIÓ AUTOMÀTICA *** 
 
 
1 Programador electrònic de 8 sectors de reg, el qual permet seleccionar, dia, hora i 

duració del reg per estació desitjada, transformador 220/24 V. i bateria. 
 
7 Electrovàlvules 24 V. 1”. 
 
2 Arquetes registre de poliester amb tapa. 
 

Cablejat, accessoris, instal·lació i posada a punt. 
 
 
 

687,84 € 
 
 
 
 
 

*** RESUM TOTAL *** 
 
 
XARXA GENERAL .................................................................................. 387,65 € 
 
7 ZONES DE REG ................................................................................. 3.322,95 € 
 
PROGRAMACIÓ AUTOMÀTICA ......................................................... 687,84 € 
 

                                         
TOTAL S. E. ú. O.   4.398,44 €  (1) 
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ESPECIALISTES EN TOTA MENA D’INSTAL·LACIONS DE SISTEMES DE REG PER ASPERSIÓ I DEGOTEIG, FONTS DECORATIVES, IL·LUMINACIONS PER A 
JARDINS, PARCS, TERRASSES, HIVERNACLES, CAMPS ESPORTIUS I AGRÍCOLES, AIXÍ COM TRACTAMENTS D’AIGUA, MAQUINÀRIA I TRACTORS TALLAGESPA, 
EINES I COMPLEMENTS DE JARDINERIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** OPCIONAL *** 
 
 
Obertura i tancament de rases i col·locació d’arquetes registre. 
 
 
 
 

938,00 € (1) 
 
 
 

 
(Aquesta partida és necessària per a la instal·lació del reg i pot ser efectuada per SAR 
Girona, S. A. o per qualsevol altra empresa que la propietat consideri oportú, segons 
s’hagi acordat amb l’acceptació del pressupost) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1),- A falta d’incrementar el 21% de I. V. A. 
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STAFF SEDO, S.L. – NIF B-60.383.296 
 Rda. Shimizu, 8  - Tel. 93 828 18 30 – Fax 93 835 90 36 – 08233 VACARISSES – Barcelona – www.staff.es - e.mail.: staff@staff.es  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que ha tenido la amabilidad de facilitarnos, 
han sido incorporados a un fichero automatizado, con el fin de gestionar adecuadamente la relación mercantil existente. Los datos son confidenciales y de uso exclusivo del Responsable del Fichero, 
GRUP STAFF,  con domicilio en RONDA SHIMIZU, 8, de VACARISSES. Asimismo, ponemos en su conocimiento el derecho que le asiste al acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de 
los datos que constan en el mencionado fichero en los términos establecidos en la legislación vigente. 

 
 

 
 
 
 

Vacarisses, 14 de Febrero de 2017 
 
 
 
SRES. POMAR ARQUITECTURA 
A la atención del Sr. Angel Pomar 
 
 
 
 
OFERTA Nº S170214/10 
 
Muy señores nuestros: 
 
De acuerdo con lo solicitado, les pasamos nuestra mejor oferta para el suministro del siguiente 
material: 
 
VARIOS 
Casetas de cambio de medidas 125x128x250 cm con estructura tubular inox 316, modificada 
para alojamiento de banco móvil. Cubierta en fenólico de 12 mm para exterior. Herrajes de la 
puerta en inox 316 
 
6 Unidades  12.732,00€ 
 
 
TRANSPORTE Y MONTAJE NO INCLUIDOS 
 
 
 
I.V.A. NO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS 
VALIDEZ DE LA OFERTA: Hasta el 31 de Marzo de 2017 
PLAZOS DE ENTREGA: dependiendo de cantidades y colo res, consultar 
CONDICIONES DE PAGO: 30% a la conformidad del pedid o y resto antes de la salida del material, mediante  
transferencia al nº de cta. ES63 2100 1175 5802 000 4 6523 
MUY IMPORTANTE:  

- En el caso de que su empresa nos redacte contrato p ara realizar la obra, no empezaremos la misma 
hasta que no tengamos en nuestro poder copia de est e. 

- Todo material instalado o suministrado será propied ad de STAFF SEDO, S.L. hasta la liquidación total 
del mismo, con posibilidad de retirada en caso extr emo. 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Badia Granados 
STAFF SEDÓ S.L.    
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