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1. MÈMORIA I ANNEXES

La calçada central, de 6 m d’amplada aproximadament, pavimentada amb una capa de rodadura
de mescla bituminosa tipus AC-16. Aquesta està delimitada pels murs de contenció de formigó
armat. No hi ha cap tipus de vorera lateral.

El tram central, des de la corba situada després del túnel d’entrada, fins a l’inici de la trama de parcel·les
d’ús industrial i que està configurat per:

1.1 MEMÒRIA
1.1 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE
Projecte: Projecte tècnic per les obres d’execució de la vorera del carrer de Can Polit

-

La calçada central, de 6 m d’amplada aproximadament, pavimentada amb una capa de rodadura
de mescla bituminosa tipus AC-16.

-

La vorera oest, de 2,00 m d’amplada aproximadament, pavimentada amb una capa de rodadura de
mescla bituminosa tipus AC-16 i delimitada per un costat amb una vorada remuntable col·locada
sobre una base de formigó i per l’altre costat per una rigola de formigó de color blanc que fa de límit
entre la vegetació i la zona urbanitzada.

-

El costat est del vial que no té cap tipus d’urbanització. És un talús de terres situat entre la calçada
del carrer i el mur que limita la línia del ferrocarril. En alguns punts d’aquest traçat, la vegetació i les
terres dels talussos envaeixen la zona asfaltada, provocant el principal problema que cal solucionar
amb aquest projecte.

Tipus d’intervenció: Obra d’urbanització
Emplaçament: Carrer Can Polit
Municipi: RUBÍ
Promotor
Nom: AJUNTAMENT DE RUBÍ

El tram final del carrer de Can Polit on estan situades les parcel·les d’ús industrial i que està format per:

NIF: P0818300F
Adreça: Plaça Pere Aguilera 1. 08191 Rubí

-

Una vorera, de 2,00 m d’amplada aproximadament, situada davant de les finques urbanes del
carrer i pavimentada amb una capa de rodadura de mescla bituminosa tipus AC-16 i una vorada
remuntable col·locada sobre una capa de formigó.

-

Una calçada pavimentada amb una capa de rodadura de mescla bituminosa tipus AC-16, de 7,10
m d’amplada, delimitada per la vorera i un mur de blocs de formigó que separa el carrer del la línia
del ferrocarril.

Arquitecta
Nom: Raquel Turu Tamayo
Arquitecta Col·legiada núm: 44294/1
NIF: 52.591.836-J

El carrer esmentat està consolidat i disposa de totes les xarxes de serveis: aigua, clavegueram, gas, telèfon
, baixa tensió i enllumenat públic. Tots els serveis discorren soterrats.

Adreça: Av de l’Estatut 130. 08191 Rubí
Telèfon: 93 699 7209

1.4 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
1.2 OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és la descripció detallada de les obres d’execució per l’adequació de la
urbanització del carrer de Can Polit, consistents en la contenció de terres i vegetació del talús existent a
banda i banda del túnel situat a l’entrada del carrer, en la neteja i el desbrossat general de tot el carrer i en
l’execució d’una vorada que contingui la vegetació del costat est del vial.
Les obres a realitzar inclouen treballs previs de neteja i moviment de terres, d’execució de murs de
contenció, de pavimentació i de connexió a la xarxa de clavegueram existent.

1.3 SITUACIÓ ACTUAL

Aquest carrer, en el seu tram urbanitatzat, té una longitud de 468,00 m i un pendent del 7%. Esta format
per tres trams diferenciats, que defineixen les característiques de la seva configuració.
El tram inicial, situat a la zona del túnel, de traçat corb, i on hi ha els murs de contenció dels talussos de
terres. Està configurat per:

Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

Es fa una neteja general, que inclou desbrossada i aplicació d’herbicida, als marges no urbanitzats de la
calçada, per tal d’eliminar la vegetació que envaeix la zona de circul·lació de vehicles.
Finalment, per tal de protegir la calçada existent, s’executarà una vorada de formigó i una franja de graves
d’1,50 m d’amplada a tot el costat est de la calçada, en el tram central del carrer.
No es modifiquen les rasants existent del carrer de Can Polit.

El carrer de Can Polit, és un vial urbanitzat que connecta el carrer del Pont de Can Claverí amb tres
parcel·les urbanes d’ús industrial situades al costat oest de la línia del ferrocarril. L’accés a aquest carrer es
dur a terme per un túnel amb accés des del carrer del Pont de Can Claverí, i que passa per sota de les vies
del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya.

Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit

S’amplien els murs de contenció dels talussos existens en el tram inicial del carrer, a continuació del túnel
d’entrada, per evitar l’esllavissament de terres sobre la calçada. És realitzarà un tram de mur de formigó 10
m de longitud i 1,50 m d’alçada al costat est de la calçada, i dos trams de mur de formigó de 5 m de
longitud i 2,00 m d’alçada cada un, al costat oest de la calçada.
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L’àrea total d’intervenció suma un total de 1.209,70 m²

1. Descripció particular de la solució
Els nou murs de contenció a construïr seran de formigó armat HA-25/B/20/IIa, de 30 cm de gruix i una
alçada màxima de 2,20 m.
Per al drenatge de les terres del mur es col·lacarà un tub dedrentatge de ø = 200 mm en tota la longitud
dels nous murs, protegit de les terres amb un geotèxtil de feltre de poliéster i cobert amb graves de
-3-

drenatge de pedra calcària. Aquest conducte es connectarà amb la xarxa de clavegueram existent al
carrer, mitjançant una nova canalització amb tup de PVC recoberta amb un dau de formigó en massa HM20/P/I.
La nova urbanització del voral del costat est de la calçada consisteix en la col·locació d’una vorada recta
prefabricada de formigó, tipus T-3, de formigó planta, de 100 x 28 x 14 mm, sobre una base de formigó
reciclat no estructural, que delimitarà un paviment de granulat de pedra calcària de 5 a 12 mm de grandària
màxima i cantell trencat que tindrà 1,50 m d’amplada i seguirà la cota del ferm existent.

Vorada prefabricada de formigó tipus T-,3 de 100x28x14cm, sobre base de formigó HM20 de 20cm.
Capa de paviment de granulat de pedra calcària de 5 a 12 mm de grandària màxima i cantell trencat que
tindrà 1,50 m d’amplada i seguirà la cota del ferm existent

7. Drenatge
Drenatge de les terres del mur es col·lacarà un tub dedrentatge de ø = 200 mm en tota la longitud dels nous
murs, protegit de les terres amb un geotèxtil de feltre de poliéster i cobert amb graves de drenatge de pedra
calcària. Aquest conducte es connectarà amb la xarxa de clavegueram existent al carrer, mitjançant una
nova canalització amb tup de PVC recoberta amb un dau de formigó en massa HM-20/P/I.

2. Accessibilitat
El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat (D. 135/1995 de 24
de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques.), en la mesura que sigui possible., donades les condicions topogràfiques de
l’àrea. No obstant això, el projecte no afegeix cap reducció de les condicions d’accessibilitat existents.

D’altra banda, la xarxa de clavegueram no requereix modificacions, segons informació facilitada pels tècnics
municipals, i per tant no es requereix realitzar un estudi hidrològic de la zona.

S’ha seguit:

1.5 TOPOGRAFIA

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Per a la redacció del projecte es realitzà un aixecament topogràfic de detall per a la zona afectada pel
mateix S’adjunta plànol topogràfic en l’apartat de la documentació gràfica.

3. Traçat, replantejament i definició geomètrica

1.6 ARQUEOLOGIA

El traçat dels nou murs s’adapta a les condicions existents actualment:

Part del projecte discorre pel següent jaciment arqueològic segons es desprèn del Catàleg i Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Natural de Rubí:

- El traçat s’inicia aliniat en la cara interior dels murs existents.

•

Jaciment de Can Polit.

- El traçat finalitza de forma que la vorera oest manté l’amplada de 2,00 m i el nou voral de graves del
costat est manté una amplada d’ 1,50 m des de l’exterior de la calçada.

S’adjunta fitxa descriptiva del jaciment en l’annex 8.

4. Moviment de terres

1.7 SERVEIS AFECTATS

El moviment de terres que s’ha d’executar és per la formació de la fonamentació del mur de contenció, per
l’execució de la rasa per la canalització de la connexió del drentatge dels murs amb el clavegueram i per
l’execució de la base de formigó on s’assentarà la nova vorada del costat est de la calçada.

AIGUA I SANEJAMENT.

També es realitzarà l’enderroc de l’actual paviment per on es realitzarà la fonamentació dels murs del costat
oest i del paviment asfaltic de la calçada per on es realitzarà la nova canalització.
Les terres excavades es duran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i mitjançant un
assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents serveis.

Actualment en el tram inicial del carrer que es on es dur a terme l’excavació pels nous murs de contenció es
troba servit per una xarxa soterrada d’aigua i sanejament. En aquesta obra no es preveu cap afecció a la
xarxa de distribució d’aigua i sanejament, ja que segons la informació obtinguda dels serveis municipals, el
traçat de les instal·lacions dur a terme pel centre de la calçada.
ENLLUMENAT.

No es realitzà cap estudi geotècnic, ni cap estudi geològic.

Segons la informació subministrada pels serveis municipals, en el tram inicial, hi ha soterrada el traçat de la
xarxa d’enllumenat. Segons els plànos consultats, aquest es desenvolupa per la vorera oest. Caldrà tenir en
compte aquest fet alhora de dur a terme l’excavació de la fonamentació dels nous murs de contenció.

5. Murs de contenció

En la resta de serveis no es preveu cap tipus d’afectació ja que no estan situats en l’àmbit de les obres.

Els nou murs de contenció a construïr seran de formigó armat HA-25/B/20/IIa, de 30 cm de gruix i una
alçada màxima de 2,20 m.

1.8 AFECCIONS AL TRÀNSIT

6. Ferms i paviments

Les obres d’execució descrites preveuen afeccions al trànsit, ja que com a mesura de protecció durant
l’execució de la vorada, i dels murs de contenció, es reduïrà l’amplada de la calçada, limitant el pas, en el
tram afectat a un sol sentit de circul·lació.

Tipoligia del voral est:
Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

També caldrà tallar la circul·lació de vehicles durant el transcurs de les obres d’execució de la connexió del
drenatge dels murs amb la xarxa de sanejament existent.
P.I. 19 CAN POLIT
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1.9 TERMINI D’EXECUCIÓ

1.14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

En compliment de l’article 132 del Reglament de Contractació de l’Estat, en referència a l’article 124 de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, s’elabora un “Pla de Treballs”, on s’estudia amb
caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs on s’hi indica l’ordre i la durada de les activitats
principals.

En compliment de l’article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic no cal determinar la classificació a exigir als contractistes
per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import de 500.000
€. No obstant la classificació necessària seria:

Resulta un termini d’execució de 3 mesos. En qualsevol cas, el contractista realitzarà tants programes
d’obra, totals o parcials, com li ordeni la direcció d’obra, que decidirà la seva aprovació. Quan els treballs a
executar tinguin una afectació sobre serveis aliens, es farà necessària la coordinació i conformitat del
servei afectat.

•
•
•

Categoria: 1
Grup: G
Subgrup: 6

1.15 REVISIÓ DE PREUS

1.10 SEGURETAT I SALUT
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del
17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial decret 1627/1997 del 24
d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, a
la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la “Guía Tècnica”
publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi de seguretat i salut que
s’adjunta com annex 4.

Donat el termini d’execució dels treballs (inferior a 12 mesos), no es preveu cap revisió de preus. En tot es
regirà pel que especifiqui el plec de condicions administratives que definieixi la contractació de les obres.

1.16 PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Pressupost d’Execució material .............................................

27.701,80 €

El contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’Estudi
bàsic de seguretat i salut del present projecte.

Benefici Industrial (6%) ..........................................................
Despeses Generals (13%) .....................................................

1.662,11 €
3.601,23 €

El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per al present Projecte
s’inclou en el pressupost general de l’obra i a l’annex corresponent i puja a la quantitat de 872,60 € a nivell
d’execució material.

TOTAL ...................................................................................
IVA (21%) ...............................................................................

32.965,14 €
6.922,68 €

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs).................

39.887,82 €

1.11 CONTROL DE QUALITAT

(Trenta-nou mil vuit-cents vuitanta-set euros i vuitanta-dos cèntims d’euro)

El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció dels materials com
en el control de fabricació i posada en obra, serà el determinat per la vigent Reglamentació sobre la
matèria, o en defecte d'això les quals fixi la Direcció facultativa de les obres.

Rubí, maig de 2017

Les despeses que s’originen com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels
informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció d’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran
a càrrec de l’empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus
unitaris fins el 1,5% del pressupost d’execució material.
L’ARQUITECTA

1.12 GARANTIA DE TREBALLS
S’estableix un any de garantia des de la signatura de l’acta de recepció en compliment del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic i de l’article 127 del Reglament General de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat
pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001

Raquel Turu Tamayo
Arquitecta
Col·legiada núm. 44294/1

1.13 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic i de l’article 127 del Reglament General de la Llei de
Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001, es
manifesta que el projecte compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja
que conté tots i cadscun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús general.
Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com
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1.2 ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Fotografia 4. Túnel del carrer de Can Polit
Fotografia 1. Vista general Carrer de Can Polit

Fotografia 2. Entrada al Carrer de Can Polit

Fotografia 5. Secció tipus del carrer de Can Polit

Fotografia 3. Corba entrada al carrer de Can Polit

Fotografia 6. Vorera oest.
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Fotografia 7. Voral est, tram central.

Fotografia 10. Voral est

Fotografia 8. Secció del carrer de Can Polit. Tram final

Fotografia 11. Voral est

Fotografia 9. Voral est de la calçada.
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1.3 ANNEX 2: PLA DE TREBALL
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Núm.
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.3
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ACTIVITATS
TREBALLS PREVIS
Desbrossat
Herbicida
Demolició paviment
MOVIMENT DE TERRES
Exavació fonament mur
Excavació base vorada
Excavació rasa
Reomplert grava drenatge
PAVIMENT
Base vorada
Col·locació vorada
Paviment granular
Reparació asfalt
MUR DE CONTENCIÓ
Fonamentació armat
Fonamentació formigónat
Mur armat
Mur encofrat
Mur formigonat
Drenatge
Canalització connexió

SETMANES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4 ANNEX 3: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

5,22 €

3UHX ¼

8QLWDWV

3DUFLDO

0jG REUD
$1

K

2ILFLDODG REUDS~EOLFD

 5 [







$

K

0DQREUH

 5 [





&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



0DWHULDOV
%&

6XEWRWDO
Pñ

)RUPLJy +03, GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD
JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DPE ! 
NJPGHFLPHQWDSWHSHUDFODVVHG H[SRVLFLy,

Pñ

)5$*

W

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW DPE FjQRQ
VREUH OD GHSRVLFLy FRQWURODGD GHOV UHVLGXV GH OD
FRQVWUXFFLy LQFOzV VHJRQV OD //(,  GH UHVLGXV
EDUUHMDWV LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV
GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV
OD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

'HSRVLFLyFRQWURODGDDGLSzVLWDXWRULW]DW

5HQG

25,12 €

3UHX ¼

8QLWDWV


3DUFLDO


[

6XEWRWDO





P

)')

0jG REUD
$0

K

7XE GH 39& GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO GH
IRUPDFLy KHOLFRwGDO DPE SHUILO UtJLG QHUYDW H[WHULRUPHQW
SHU DQDU IRUPLJRQDW XQLy HOjVWLFD DPE PDVVLOOD
DGKHVLYDGHSROLXUHWjLFROāORFDWDOIRQVGHODUDVD

2ILFLDODPXQWDGRU

P

00%&


&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

'(63(6(6$8;,/,$56

12,25 €

 5 [

3UHX ¼

3DUFLDO












&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



0jG REUD
$
0DTXLQjULD
&+

K

7DOO HQ SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH  FP GH
IRQGjULD FRP D PtQLP DPE PjTXLQD WDOODMXQWV DPE
GLVFGHGLDPDQWSHUDGHOLPLWDUOD]RQDDGHPROLU

0DQREUHHVSHFLDOLVWD

5HQG
8QLWDWV
 5 [

9,45 €

3UHX ¼

3DUFLDO

6XEWRWDO
K

0jTXLQDWDOODMXQWVDPEGLVFGHGLDPDQWSHUDSDYLPHQW

 5 [

,PSRUW

,PSRUW












6XEWRWDO

'(63(6(6$8;,/,$56
8QLWDWV







[

,PSRUW

,PSRUW

















[

6XEWRWDO

$OWUHV
%5$*

10

35(8
 5 [

21,82 €

3UHX ¼
[

&2',
$





8QLWDWV

1Ó0




6XEWRWDO

$OWUHV
&5$

3jJ

'DWD 

3$57,'(6' 2%5$

&2',

0jG REUD
$

-867,),&$&,Ð'(35(86









&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



&$132/,7

&$132/,7

-867,),&$&,Ð'(35(86

3jJ

'DWD 

11

3$57,'(6' 2%5$
&2',

8$

'(6&5,3&,Ð

3 



3$

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU O ODERUDFLy L
WUDPLWDFLy GHO 3OD GH VHJXUHWDW L VDOXW GH O REUD
5HDOLW]DFLy GH WRWV HOV WUHEDOOV L VXEPLQLVWUD GHO PDWHULDO
QHFHVVDULSHUDODVHYDH[HFXFLy

5HQG

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHOV WUHEDOOV
LPSUHYLVWRV DSDUHJXWV GXUDQW OHV REUHV G H[HFXFLy GH
ODYRUHUDGH&DQ3ROLW

5HQG

5HEOHUW GH UDVD R SRX DPE JUDYHV SHU D GUHQDWJH GH
SHGUDFDOFjULDHQWRQJDGHVGHFPFRPDPj[LP

5HQG

3 

3$



(-
0jG REUD
$
0DTXLQjULD
&
0DWHULDOV
%

Pñ

K

0DQREUH

35(8

3DODFDUUHJDGRUDVREUHSQHXPjWLFVGHDW

*UDYDGHSHGUHUDGHSHGUDFDOFjULDSHUDGUHQV

P

0jG REUD
$
0DWHULDOV
%%

K

)RUPLJy SHU D UDVHV +0%, GH FRQVLVWqQFLD
WRYD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy

0DQREUH

)RUPLJy +0%, GH FRQVLVWqQFLD WRYD JUDQGjULD
Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DPE !  NJP GH
FLPHQWDSWHSHUDFODVVHG H[SRVLFLy,

3 

(-

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV
+$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD L JUDQGjULD
Pj[LPDGHOJUDQXODWPPDERFDWGHVGHFDPLy

3UHX ¼

8QLWDWV
 5 [

3DUFLDO





12



 5 [





&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

)RUPLJy +$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD
JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DPE ! 
NJPGHFLPHQWDSWHSHUDFODVVHG H[SRVLFLy,,D

NJ

(%

3DUFLDO








[











&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

1,41 €

3UHX ¼

8QLWDWV

3DUFLDO

K

2ILFLDODIHUUDOOLVWD

 5 [





$

K

$MXGDQWIHUUDOOLVWD

 5 [





6XEWRWDO

0DWHULDOV
%$

.J

)LOIHUURUHFXLWGHGLjPHWUHPP

'%&

NJ

$FHU HQ EDUUHV FRUUXJDGHV HODERUDW D O REUD L PDQLSXODW
DWDOOHU%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP





[







[





6XEWRWDO
'(63(6(6$8;,/,$56

,PSRUW





,PSRUW









&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/







3 
6XEWRWDO
'(63(6(6$8;,/,$56

$UPDGXUD GH UDVHV L SRXV $3 6' G DFHU HQ EDUUHV
FRUUXJDGHV%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP







,PSRUW





0jG REUD
$

84,27 €

3UHX ¼

3DUFLDO

6XEWRWDO

3 




[

3UHX ¼

8QLWDWV



&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 



P







95,52 €

'(63(6(6$8;,/,$56



 5 [

5HQG

,PSRUW



8QLWDWV

35(8

6XEWRWDO





[

0DQREUH





 5 [

K

49,33 €

6XEWRWDO
P

'(6&5,3&,Ð

0DWHULDOV
%$

'(63(6(6$8;,/,$56

(+

8$

691,27 €

6XEWRWDO
W

&2',

0jG REUD
$

6XEWRWDO
K

1Ó0

872,60 €

6XEWRWDO

3 

3jJ

'DWD 

3$57,'(6' 2%5$

1Ó0

3 

-867,),&$&,Ð'(35(86



P

(-







&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



)RUPLJy SHU D PXUV GH FRQWHQFLy GH  P G DOojULD FRP
D Pj[LP +$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD L
JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP L DERFDW DPE
ERPED

5HQG

8QLWDWV

111,54 €

3UHX ¼

3DUFLDO

0jG REUD
$

K

2ILFLDODSDOHWD

 5 [





$

K

0DQREUH

 5 [





0DTXLQjULD

6XEWRWDO



,PSRUW



&$132/,7

&$132/,7

-867,),&$&,Ð'(35(86

3jJ

'DWD 

13

3$57,'(6' 2%5$
1Ó0

&2',
&
0DWHULDOV
%$

3jJ

'DWD 

K

'(6&5,3&,Ð
&DPLyDPEERPEDGHIRUPLJRQDU

35(8
 5 [

6XEWRWDO
P

)RUPLJy +$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD
JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DPE ! 
NJPGHFLPHQWDSWHSHUDFODVVHG H[SRVLFLy,,D





NJ

(%3

0jG REUD
$

K

$

K

$UPDGXUD SHU D PXUV GH FRQWHQFLy $3 6' G XQD
DOojULD Pj[LPD GH  P G DFHU HQ EDUUHV FRUUXJDGHV
%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP








&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

1,52 €

3UHX ¼

8QLWDWV
 5 [

$MXGDQWIHUUDOOLVWD

 5 [

3DUFLDO








6XEWRWDO
.J

)LOIHUURUHFXLWGHGLjPHWUHPP

'%&

NJ

$FHU HQ EDUUHV FRUUXJDGHV HODERUDW D O REUD L PDQLSXODW
DWDOOHU%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP





[







[





6XEWRWDO
'(63(6(6$8;,/,$56



&2',
%$

.J

8$

'(6&5,3&,Ð
&ODXDFHU

%'

P

7DXOyGHIXVWDGHSLSHUDXVRV

%'

P

3ODIyPHWjOāOLFGH[FPSHUDXVRV

%'=$

O

%'=3

X

35(8


[







[







[





'HVHQFRIUDQW



[





3DUW SURSRUFLRQDO G HOHPHQWV DX[LOLDUV SHU D SODIRQV
PHWjOāOLFVGH[FP



[







&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 

2ILFLDODIHUUDOOLVWD

0DWHULDOV
%$







[

1Ó0





'(63(6(6$8;,/,$56

6XEWRWDO
'(63(6(6$8;,/,$56

3 

Pð

(=3

,PSRUW







&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/









&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

12,28 €

3UHX ¼

8QLWDWV

3DUFLDO

K

2ILFLDODSDOHWD

 5 [





$

K

0DQREUH

 5 [





6XEWRWDO
P

)RUPLJy GH QHWHMD DPE JUDQXODW UHFLFODW DPE XQD
GRVLILFDFLy GH  NJP GH FLPHQW FRQVLVWqQFLD
SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP
+/3  DPE XQD VXEVWLWXFLy GHO  GHO
JUDQXODW JUXL[XW SHU JUDQXODW UHFLFODW PL[W DPE PDUFDW
&( SURFHGHQW GH SODQWHV GH UHFLFODW GH UHVLGXV GH OD
FRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDXWRULW]DGHV

P

('$

0XQWDWJH L GHVPXQWDWJH G XQD FDUD G HQFRIUDW DPE
SODIy PHWjOāOLF GH [ FP SHU D PXUV GH FRQWHQFLy
GH EDVH UHFWLOtQLD HQFRIUDWV D GXHV FDUHV G XQD DOojULD
 PSHUDGHL[DUHOIRUPLJyYLVW

5HQG

8QLWDWV

28,46 €

3UHX ¼

3DUFLDO

0jG REUD
$





K

2ILFLDODHQFRIUDGRU

 5 [





$

K

$MXGDQWHQFRIUDGRU

 5 [





0DTXLQjULD
%'$

0DWHULDOV

6XEWRWDO
FX

3XQWDO PHWjOāOLF L WHOHVFzSLF SHU D  P G DOojULD L 
XVRV

 5 [


6XEWRWDO










3 

Pð

(%%

0jG REUD
$

K

$

K

*HRWq[WLO IRUPDW SHU IHOWUH GH SROLqVWHU QR WHL[LW OOLJDW
PHFjQLFDPHQW GH  D  JP FROāORFDW VHQVH
DGKHULU

,PSRUW







[

'(63(6(6$8;,/,$56

,PSRUW



&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 

0jG REUD
$

0DWHULDOV
%10$%



&DSD GH QHWHMD L DQLYHOODPHQW GH  FP GH JUXL[ GH
IRUPLJy DPE JUDQXODWV UHFLFODWV +/3 GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW
 PP DPE XQD VXEVWLWXFLy GHO  GHO JUDQXODW
JUXL[XW SHU JUDQXODW UHFLFODW PL[W DPE PDUFDW &(
SURFHGHQW GH SODQWHV GH UHFLFODW GH UHVLGXV GH OD
FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DXWRULW]DGHV DERFDW GHV GH
FDPLy



6XEWRWDO
3 

14

3$57,'(6' 2%5$
8$

6XEWRWDO

3 

-867,),&$&,Ð'(35(86









&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG
8QLWDWV

2ILFLDODFROāORFDGRU

 5 [

$MXGDQWFROāORFDGRU

 5 [

2,31 €

3UHX ¼

3DUFLDO








,PSRUW

&$132/,7

&$132/,7

-867,),&$&,Ð'(35(86

3jJ

'DWD 

15

3$57,'(6' 2%5$
1Ó0

8$

'(6&5,3&,Ð

35(8
6XEWRWDO

Pð

*HRWq[WLO IRUPDW SHU IHOWUH GH SROLqVWHU QR WHL[LW OOLJDW
PHFjQLFDPHQWGHDJP





'(63(6(6$8;,/,$56

P

('$



&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG
3UHX ¼

3DUFLDO

0jG REUD
$

K

2ILFLDODSDOHWD

 5 [





$

K

0DQREUH

 5 [





0DWHULDOV
%'$)

6XEWRWDO
P

7XE FLUFXODU UDQXUDW GH SDUHW VLPSOH GH 39& L  PP
GHGLjPHWUH





6XEWRWDO
'(63(6(6$8;,/,$56

3 

8

('<,&

&RQQH[Ly GH FODYHJXHUy QRX VDQHMDPHQW PXU D SRX
LQFORX OD IRUPDFLy G REHUWXUHV L FRQQH[Ly GH WRWV HOV
PDWHULDOV QHFHVVDULV SHU D GHL[DU OD FRQQH[Ly HVWDQFD L
WRWDOPHQWDFDEDGD



16



5HQG

82,09 €

3UHX ¼

3DUFLDO

 5 [





$0

K

$MXGDQWPXQWDGRU

 5 [





6XEWRWDO
[


6XEWRWDO



,PSRUW






35(8

0DTXLQjULD
&

K

3DOD H[FDYDGRUD JLUDWRULD VREUH SQHXPjWLFV GH  D
W

5HQG



4,48 €

3UHX ¼

8QLWDWV
 5 [

3DUFLDO

Pñ

)$

K

([FDYDFLy GH UDVD L SRX GH ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ FRPSDFWH 637   UHDOLW]DGD DPE
UHWURH[FDYDGRUDLFjUUHJDPHFjQLFDVREUHFDPLy

5HWURH[FDYDGRUDVREUHSQHXPjWLFVGHDW



P

)

0jG REUD
$

K

$

K

([FDYDFLy GH UDVD SHU D SDV G LQVWDOāODFLRQV GH  FP
G DPSOjULD L  FP GH IRQGjULD UHEOHUW L FRPSDFWDFLy
DPE WHUUHV VHOHFFLRQDGHV GH OD SUzSLD H[FDYDFLy
VHQVHSHGUHVDPEUHWURH[FDYDGRUD



&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

8,71 €

3UHX ¼

8QLWDWV
 5 [

3DUFLDO

,PSRUW




6XEWRWDO

3 

,PSRUW




6XEWRWDO



&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



([FDYDFLy SHU D FDL[D GH SDYLPHQW HQ WHUUHQ\
FRPSDFWH 637   UHDOLW]DGD DPE SDOD
H[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy

0DTXLQjULD
&



2ILFLDODODPSLVWD

0DWHULDO L DFFHVVRULV SHU DO FRQQH[LRQDW GHOV
HPERUQDOV

P






K

X

)&

3 



0jG REUD
$-

0DWHULDOV
)5(5,&

3 

14,60 €
,PSRUW

&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 

8QLWDWV

'(6&5,3&,Ð





[

8$




8QLWDWV

&2',





'UHQDWJHDPEWXEUDQXUDWGH39&GH' PP

1Ó0





[

6XEWRWDO

3 

3jJ

'DWD 

3$57,'(6' 2%5$

&2',
0DWHULDOV
%%%

-867,),&$&,Ð'(35(86





&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

8QLWDWV

0DQREUH

 5 [

0DQREUHHVSHFLDOLVWD

 5 [

11,33 €

3UHX ¼

3DUFLDO








6XEWRWDO

0DTXLQjULD
&

K

5HWURH[FDYDGRUDVREUHSQHXPjWLFVGHDW

 5 [

&$-

K

3LFyYLEUDQWDPESODFDGH[FP

 5 [











6XEWRWDO
'(63(6(6$8;,/,$56



,PSRUW









&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



&$132/,7

&$132/,7

-867,),&$&,Ð'(35(86

3jJ

'DWD 

17

3$57,'(6' 2%5$
&2',

8$

'(6&5,3&,Ð

3 

)

Pñ

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P
GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE
UHWURH[FDYDGRUD L FjUUHJD PHFjQLFD GHO PDWHULDO
H[FDYDW

0DTXLQjULD
&

K

0DQREUH

35(8
5HQG

3UHX ¼

8QLWDWV
 5 [

3DUFLDO

5HWURH[FDYDGRUDVREUHSQHXPjWLFVGHDW

 5 [



P

5HSjV L SLFRQDWJH GH FDL[D GH SDYLPHQW DPE
FRPSDFWDFLyGHO30

'(6&5,3&,Ð

3 

)5+

Pñ

7UDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR HVSHFLDOV D LQVWDOāODFLy
DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FRQWHQLGRU GH 
PGHFDSDFLWDW

$OWUHV
&5$

,PSRUW






&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

3 

3UHX ¼

3DUFLDO

0RWRDQLYHOODGRUDSHWLWD

 5 [





&&

K

&RUUyYLEUDWRULDXWRSURSXOVDWGHDW

 5 [






0DTXLQjULD
&

&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



K

&DPLySHUDWUDQVSRUWGHW

 5 [

3DUFLDO


6XEWRWDO

,PSRUW




'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV
EDUUHMDWV LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV
GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV
OD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV
EDUUHMDWV LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV
GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV
OD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

Pñ

)5$/3

8,17 €

3UHX ¼

21,82 €

3UHX ¼

8QLWDWV


3DUFLDO


[

,PSRUW






&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

23,50 €

3UHX ¼

8QLWDWV


3DUFLDO


[

,PSRUW












8QLWDWV

5HQG

6XEWRWDO

&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 

5HQG

W

,PSRUW

3 
7UDQVSRUW GH WHUUHV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy
GH UHVLGXV DPE FDPLy GH  W L WHPSV G HVSHUD SHU D OD
FjUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV DPE XQ UHFRUUHJXW GH
PpVGHLILQVDNP

P

)5$*

0DWHULDOV
%5$*

1,59 €

K

P

6XEPLQLVWUDPHQW GH FRQWHQLGRU PHWjOāOLF GH  P GH
FDSDFLWDWLUHFROOLGDDPEUHVLGXVLQHUWVRQRHVSHFLDOV



&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 

0DTXLQjULD
&

)5

Pñ

35(8

6XEWRWDO



6XEWRWDO

3 

18





8QLWDWV

8$





'(63(6(6$8;,/,$56

)7)

&2',




6XEWRWDO

K

1Ó0

11,70 €

6XEWRWDO

3 

3jJ

'DWD 

3$57,'(6' 2%5$

1Ó0

0jG REUD
$

-867,),&$&,Ð'(35(86

$OWUHV
%5$/3

Pñ

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW GH UHVLGXV GH
WHUUD LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV
G H[FDYDFLy DPE FRGL  VHJRQV OD /OLVWD
(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW GH UHVLGXV GH
WHUUD

&267',5(&7(
'(63(6(6,1',5(&7(6 




&267(;(&8&,Ð0$7(5,$/



5HQG

3UHX ¼

8QLWDWV
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1.5 ANNEX 4: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

P.I. 19 CAN POLIT
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1. Dades de l’obra
El tram final del carrer de Can Polit on estan situades les parcel·les d’ús industrial i que està format per:
Tipus d’obra:

Obres d’urbanització per l’execució de la vorera del carrer de Can Polit

Emplaçament:

Carrer Can Polit. 08191 Rubí. (Vallès Occidental)

Sup. Const. global:

-

Una vorera, de 2,00 m d’amplada aproximadament, situada davant de les finques urbanes del
carrer i pavimentada amb una capa de rodadura de mescla bituminosa tipus AC-16 i una vorada
remuntable col·locada sobre una capa de formigó.

-

Una calçada pavimentada amb una capa de rodadura de mescla bituminosa tipus AC-16, de 7,10
m d’amplada, delimitada per la vorera i un mur de blocs de formigó que separa el carrer del la línia
del ferrocarril.

L’àrea total d’intervenció suma un total de 1.209,70 m²

Promotor
Nom: AJUNTAMENT DE RUBÍ

El carrer esmentat està consolidat i disposa de totes les xarxes de serveis: aigua, clavegueram, gas, telèfon
, baixa tensió i enllumenat públic. Tots els serveis discorren soterrats.

NIF: P0818300F
Adreça: Plaça Pere Aguilera, 1. 08191. Rubí

3. Introducció

Arquitecte autor del Projecte d’execució
Raquel Turu Tamyo

Compliment del Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual modifica el Reial decret 39/1997, de
17 de gener, el qual aprova el reglament dels serveis de prevenció i el Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, el qual estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

Arquitecta col·legiada núm. 44294/1
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Raquel Turu Tamyo
Arquitecta col·legiada núm. 44294/1

2. Dades tècniques de l’emplaçament
El carrer de Can Polit, és un vial urbanitzat que connecta el carrer del Pont de Can Claverí amb tres
parcel·les urbanes d’ús industrial situades al costat oest de la línia del ferrocarril. L’accés a aquest carrer es
dur a terme per un túnel amb accés des del carrer del Pont de Can Claverí, i que passa per sota de les vies
del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya.
Aquest carrer, en el seu tram urbanitatzat, té una longitud de 468,00 m i un pendent del 7%. Esta format
per tres trams diferenciats, que defineixen les característiques de la seva configuració.
El tram inicial, situat a la zona del túnel, de traçat corb, i on hi ha els murs de contenció dels talussos de
terres. Està configurat per:
-

La calçada central, de 6 m d’amplada aproximadament, pavimentada amb una capa de rodadura
de mescla bituminosa tipus AC-16. Aquesta està delimitada pels murs de contenció de formigó
armat. No hi ha cap tipus de vorera lateral.

El tram central, des de la corba situada després del túnel d’entrada, fins a l’inici de la trama de parcel·les
d’ús industrial i que està configurat per:
-

La calçada central, de 6 m d’amplada aproximadament, pavimentada amb una capa de rodadura
de mescla bituminosa tipus AC-16.

-

La vorera oest, de 2,00 m d’amplada aproximadament, pavimentada amb una capa de rodadura de
mescla bituminosa tipus AC-16 i delimitada per un costat amb una vorada remuntable col·locada
sobre una base de formigó i per l’altre costat per una rigola de formigó de color blanc que fa de límit
entre la vegetació i la zona urbanitzada.

-

El costat est del vial que no té cap tipus d’urbanització. És un talús de terres situat entre la calçada
del carrer i el mur que limita la línia del ferrocarril. En alguns punts d’aquest traçat, la vegetació i les
terres dels talussos envaeixen la zona asfaltada, provocant el principal problema que cal solucionar
amb aquest projecte.

Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

P.I. 19 CAN POLIT

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 2177/2004, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines

4. Principis generals aplicables a l’execució de l’obra
El R.D.2177/2004 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits a la Llei 54/2003 de 12
de desembre de la reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals, durant l'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal.lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels
quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

5. Identificació dels riscos

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes al Reial
Decret 2177/2004, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

Els principis d'acció preventiva establerts a la Llei 54/2003 són els següents:

MITJANS I MAQUINARIA

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Evitar riscos
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Combatre els riscos a l'origen
- Caiguda de la càrrega transportada
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Cops i ensopegades
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Caiguda de materials, rebots
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

- Ambient excessivament sorollós

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col×lectiva a la individual

- Contactes elèctrics directes o indirectes

- Donar les degudes instruccions als treballadors

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
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TREBALLS PREVIS

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

- Cops i ensopegades

- Sobre esforços per postures incorrectes

- Caiguda de materials, rebots

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

- Sobre esforços per postures incorrectes
FONAMENTS
- Bolcada de piles de materials
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Projecció de partícules durant els treballs
ENDERROCS
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Contactes amb materials agressius
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Talls i punxades
- Projecció de partícules durant els treballs
- Cops i ensopegades
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes amb materials agressius
- Ambient excessivament sorollós
- Talls i punxades
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Cops i ensopegades
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Caiguda de materials, rebots
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Fallida de l'estructura
- Sobresforços per postures incorrectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Acumulació i baixada de runes
- Fallides de recalçaments
MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Bolcada de piles de material

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

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

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
ESTRUCTURA
- Cops i ensopegades
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caiguda de materials, rebots
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Ambient excessivament sorollós
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- Contactes amb materials agressius
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Fallides d'encofrats
- Caigudes de pals i antenes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes

REVESTIMENTS I ACABATS

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs

RAM DE PALETA
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Contactes amb materials agressius
- Projecció de partícules durant els treballs
- Talls i punxades
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Contactes amb materials agressius
- Caiguda de materials, rebots
- Talls i punxades
- Sobresforços per postures incorrectes
- Cops i ensopegades
- Bolcada de piles de material
- Caiguda de materials, rebots
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes

INSTAL.LACIONS

- Bolcada de piles de material

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

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

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

COBERTA
- Cops i ensopegades
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caiguda de materials, rebots
- Projecció de partícules durant els treballs
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
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- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Sobresforços per postures incorrectes
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals.
- Caigudes de pals i antenes
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades.

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

2 Obres d'excavació de pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
3 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
7. Mesures de prevenció i protecció
- Utilització de calçat de seguretat.
Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades.

MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra.

- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal.lacions existents.
- Els elements de les Instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors.

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes).

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)

8. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels

- Utilització de paviments antilliscants.
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centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo

9. Normativa aplicable: relació de noermes i reglaments aplicables

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga
alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).

- RD 2177/2004 de modificació del RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

- RD 1316/1989. 27 octubre (BOE: 02/11/89). Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposción al ruido durante el trabajo.

- Ley 31/1995. 8 de noviembre (BOE 10/11/95). Ley de prevención de riesgos laborales.

- RD 614/2001. 8 de junio. (BOE 21/06/01). Protección contra riesgo eléctrico.

- Ley 54/2003 de 12 de desembre(BOE 13/12/2003) Reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

- RD 988/1998. (BOE: 03/06/98). Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de
líquidos corrosivos.

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificaciones: RD 780/1998. 30 abril (BOE 01/05/98)
Reglamento de los Servicios de Prevención.
- RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). Modificación RD 39/1997; RD 1109/2007, y RD 1627/1997.

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52).Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener
de 1956. Derogat capítol III pel RD 2177/2004. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la
industria de la Construcción.

- Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010). Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) Correció
d'errades:BOE: 17/10/70.Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y ceràmica.

- RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004). Dispociones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77). Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).
Reglamento de aparatos elevadores para obras

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les obres de
construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 836/2003. 27 de juny. (BOE 17/07/03). Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. De 28
de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. De 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90)). Instrucción
técnica complementaria MIE-AEM 2 del regamento de aparatos de elevación y manutención referente a
grúas-torre desmontables para obras.

- Ley 32/2006 (BOE 19/10/06). Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 604/2006 Modificación del RD 39/1997, por el que aprueba el reglamento de los servicions de
prevención y el RD 1627/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Correcció d'errades (BOE: 06/04/71). Modificació: (BOE:
02/11/89) Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3.Modificació: BOE: 24/10/75.Pantallas para
soldadores.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4. Modificació: BOE: 25/10/75. Guantes aislantes de
electricidad.
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5. Modificació: BOE: 27/10/75.Calzado de seguridad
contra riesgos mecánicos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6. Modificació: BOE: 28/10/75. Banquetas aislantes
de maniobras.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7. Modificació: BOE: 29/10/75. Equipos de protección
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales..
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75. Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75. Equipos de protección
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10. Modificació: BOE: 01/11/75. Equipos de
protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

10. Pressupost
El pressupost d’execució material del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de 872,60 €
(Vuit-cents setanta-dos euros i seixanta cèntims d’euro)

Rubí, maig de 2017

Raquel Turu Tamyo
Arquitecta
Col·legiada núm. 44294/1
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1.6 ANNEX 5: CONTROL DE QUALITAT
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
UNITATS D’OBRA

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
UNITATS D’OBRA

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE
Projecte: PI 19 Can Polit

Ref:

17007

Localització: Rubí

Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica:
Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP)
Autocontrol del Constructor (AC)
Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE)
Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI)

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL
x
x
x
x

PQ-0111 ENDERROCS
PQ-0121 EXCAVACIONS
PQ-0122 REBLERTS
PQ-0127 RASES I POUS
PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
x PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA
PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS
PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS
PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT
PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY
x PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS
PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS
PQ-0213 SABATES
PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ
x PQ-0215 MURS
PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ
PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS
PQ-021A PILOTS IN SITU
PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA
x PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS
PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES
PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ
PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ
PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS
PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA
PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA
PQ-0811 TERRAT AJARDINAT
PQ-0831 TERRAT
PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES
PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT
PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES
PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS
PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA
PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS
PQ-08A1 TEULADES DE TEULES
PQ-08B1 TEULADES DE ZINC
PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES
PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO
PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS
PQ-0931 PARETS DE CARREUS
PQ-0941 PAREDATS
PQ-0961 MURS CORTINA
PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS
PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE

PQ-1021 ENVANS DE MAO
PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS
PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS*
PQ-12 AÏLLAMENTS*
PQ-1311 ENRAJOLATS
PQ-1321 APLACAT
PQ-1331 ARREBOSSATS
PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES
PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS
PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER
PQ-1391 PINTURES
PQ-13A1 TEIXITS
PQ-13B1 FALS SOSTRES
PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES
PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ
PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC
PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE
PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU
x PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ)
PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ)
PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA
PQ-1531 PORTES
PQ-15P1 VIDRES
PQ-1611 BARANES
PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
x PQ-1741 DRENATGE
PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA
PQ-2031 ENLLUMENAT
PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS
PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC
PQ-2411 PARALLAMPS
PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
PQ-2621 ASCENSORS
PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
PQ-2811 APARELLS SANITARIS

Fdo. Autor del programa de
Control de la Qualitat

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents.
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 Can Polit

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01 -

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0111 ENDERROCS

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
TRANSPORT DE TERRES I RUNA

0141

CONTROL DELS ENDERROCS

CONTROL DEL TRANSPORT DE TERRES I RUNA

Objectiu: Verificació dels treballs d’enderrocs

Objectiu: Controlar transport de terres i runa

Comentaris:
Comentaris:

PCQ/PQ_0111
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

RTT

Projecte:

PI 19 Can Polit

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

17007

Autor:

RTT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
01

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0191 GESTIÓ DE RESIDUS

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
0121 EXCAVACIONS

CONTROL DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu: Controlar el compliment del pla de gestió de residus

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

RPC

01 -

Ref.:

Documentació tècnica

Autor:

Altres

17007

Avaluació tècnica europea

Ref.:

Instruccions, inf. seguretat

PI 19 CAN POLIT

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

0125 Identificació del sòl

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
-.

Activitats de l’empresa Constructora:
-.

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:
Comentaris:

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.
0121

CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC

0121

TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ

0121

GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES

Control

Criteris per a
formació de lots

Estabilitat de talussos,
control de moviments,
geometria, mesures de
seguretat

- Cada 500 m

2

* Unitats d’inspecció per lot
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

17007

Autor:

RTT

Projecte:

Ref.:

01

- (si s’estableixen)

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

0121

EXCAVACIONS

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

RPC

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

- Cada 500 m

Homologació

Inspecció final

CCRR

Criteris per a formació de
lots

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Control

Documentació tècnica

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Altres

Element

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Avaluació tècnica europea

UNITAT D’OBRA ACABADA

Autoritzacions
administratives

Etiquetat, marcatge CE

Pla

Origen i
garantia

Instruccions, inf. seguretat

NO
NO
NO

Declaració de prestacions

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Verificacions i/o proves*

RTT

RECEPCIÓ DE PEiS

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Cod.

Autor:

0127 RASES I POUS

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Pla:

17007

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

PI 19 CAN POLIT

Garantia del fabricant

Ref.:

Fulls de subministrament, etiquetat.

PI 19 Can Polit

Cod.

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

2

* Verificacions i/o proves per lot

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

NO
NO
NO

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Comentaris:

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

01

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
REBLERTS

0122

RECEPCIÓ DE PEiS

Excavació de rases i pous:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

0122

NO
NO
NO

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

RPC

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Homologació

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

CCRR

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

- (si s’estableixen)

Altres

Element

Documentació del
marcatge CE

Avaluació tècnica europea

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació tècnica

2

Instruccions, inf. seguretat

PE-

- Cada 500 m

Autoritzacions
administratives

Declaració de prestacions

GEOMETRIA DE ZONES
EXCAVADES

Origen i
garantia

Etiquetat, marcatge CE

PE-

Ajust dels estrats amb la informació de
l’estudi geotècnic, Replanteig, Estrat,
compactació, cota, neteja i nivell del
fons, Observació i actuació sobre el
nivell freàtic, Verificació constant de les
estrebades, Excavació dels últims 30cm
en el moment de formigonar

Garantia del fabricant

PE-

FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ
TALUSSOS RESULTANTS DE
L’EXCAVACIÓ

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Criteris per a
formació de lots

Control

Fulls de subministrament, etiquetat.

PE-

Verificació de Paràmetres
d’execució*

Cod.

Cod.

Pla

Pla:

REBLERTS
Reblerts localitzats
Anàlisi granulomètric de sòls per
tamís
Determinació del límit líquid d'un sòl
pel mètode del aparell de Casagrande
Determinació del límit plàstic d'un sòl

UNITAT D’OBRA ACABADA

Determinació del contingut de
matèria orgànica oxidable d'un sòl
pel mètode del permanganat potàssic

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves *

Compactació, Proctor normal
Compactació, Proctor modificat

Criteris per a formació de
lots

Control

C.B.R. modificat
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
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Ref.:

0124

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
D’APORTACIÓ PER REBLERTS
Característiques físiques i
mecàniques
Identificació granulomètrica

0125

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Garantia
conformitat a
Norma producte

Assaigs s/norma s/especificació

Etiquetat, marcatge CE

Element

RTT

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Autoritzacions
administratives

Autor:

Marca AENOR "N"

Origen i
garantia

17007

Homologació

PI 19 CAN POLIT

CCRR

Projecte:

Segell, marca conformitat

RTT

RPC

Autor:

Altres

17007

Avaluació tècnica europea

Ref.:

Instruccions, inf. seguretat

PI 19 CAN POLIT

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Documentació tècnica

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

IDENTIFICACIÓ DE TERRES
PROPIES PER REBLERTS
Característiques físiques i
mecàniques
Identificació granulomètrica
Límit líquid

Límit líquid

Contingut d’humitat

Contingut d’humitat

Contingut de matèria orgànica

Contingut de matèria orgànica

Índex CBR i inflament

Índex CBR i inflament

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)
Documents per la recepció dels PEiS:
Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
02 -

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

022A FORMIGÓ

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Assaigs s/norma s/especificació

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Marca AENOR "N"

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Homologació

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Garantia
conformitat a
Norma producte

CCRR

Element

Documentació del
marcatge CE

Segell, marca conformitat

* Unitats d’inspecció per lot

RPC

2

Documentació tècnica

GEOMETRIA

- Cada 200 m

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

0122

Neteja del fons, Estat compacte del fons,
Material adequat pel reblert, Grau de
compactació i contingut d’humitat.

Avaluació tècnica europea

COMPACTACIÓ

Instruccions, inf. seguretat

0122

Autoritzacions
administratives

Declaració de prestacions

EXTENSIÓ

Origen i
garantia

Etiquetat, marcatge CE

0122

Criteri per a formació
de lots

Control

Garantia del fabricant

Verificació de
Paràmetres d’execució*

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Cod.

Cod.

RECEPCIÓ DE PEiS

Pla

Pla:

FONAMENTS
0215 MURS

Fulls de subministrament, etiquetat.

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Documentació prèvia al subministrament

NO
NO
NO

(*)

Documentació durant el subministrament
Documentació després del subministrament
Control previ al subministrament
Control durant el subministrament
043 CIMENT

UNITAT D’OBRA ACABADA

0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves*

0434

022C AIGUA

Criteris per a
formació de lots

Control

022D ARIDS
Documentació prèvia al subministrament: Àrids
d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o
reciclades, per a formigons. filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o
reciclades, per a formigons, morters en
injeccions.

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

022E ADDITIUS
Additius per a formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per la modificació del temps
d’enduriment
Additius per a pastes per a cables de pretesatge

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

022F

NO
NO
NO

ADDICIONS
Cendres volants
Fum de sílice
Cendres volants silícies per a formigons,
morters i beurades
Escòries granulades mòltes de forn alt per a ús
en formigons, morters i pastes

(*) Distintiu de qualitat reconegut obligatori per formigons amb cendres volants

Comentaris:
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022G

Autoritzacions
administratives

RTT

Projecte:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

FIBRES

Autor:

RTT

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Verificació de Paràmetres
Criteris per a
Control
Pla:
Cod.
formació de lots
d’execució*:
02Z1

AFECTACIONS A L’ENTORN I DE L’ENTORN

02Z1

VERIFICACIONS DEL TERRENY

02R1

EXCAVACIÓ

02R1

DISPOSICIÓ DE L’ARMAT

02R3

ENCOFRATS

02R1

FORMIGONAT

02R5

JUNTES

50 ml

ARMADURES PASSIVES

Organolèptic
8 posades

Unitats d’inspecció per cada lot

Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures bàsiques
soldades en gelosia
Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les
instal·lacions de ferralla
Control durant el subministrament

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament
o mes vençut

Documents per la recepció dels PEiS:

17007

Persona física responsable per part de la Constructora:

Documentació prèvia al
subministrament
Documentació durant el
subministrament
Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut
Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Filferros trefilats llisos i corrugats per
fabricació de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigó
armat
022J

Ref.:

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Fibres d'acer per a formigó per
elements amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per
elements amb funció estructural
022H

PI 19 CAN POLIT

- (si s’estableixen)
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Garantia
conformitat a
Norma producte

Homologació

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Autor:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

17007

CCRR

Ref.:

Segell, marca conformitat

PI 19 CAN POLIT

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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17007

Autor:

RTT

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

04

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

042A

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

FORMIGÓ
Documentació prèvia al subministrament

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Assaigs s/norma s/especificació

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Marca AENOR "N"

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Garantia
conformitat a
Norma producte

Homologació

Element

Documentació del
marcatge CE

CCRR

Cod.

Pla

* Verificació i proves per lot.
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

Conformitat amb requisits tècnics

Segell, marca conformitat

100% dels murs

Control dels assentaments (**)

Autoritzacions
administratives
RPC

Origen i
garantia

Documentació tècnica

Comprovació del
comportament

Altres

Criteris per a formació de
lots

Control

Avaluació tècnica europea

MURS

RTT

RECEPCIÓ DE PEiS

Instruccions, inf. seguretat

0211

Verificacions i/o proves*

Autor:

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0411 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Declaració de prestacions

Cod.

17007

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

UNITAT D’OBRA ACABADA

Pla:

Ref.:

Etiquetat, marcatge CE

Ref.:

Garantia del fabricant

PI 19 CAN POLIT

Fulls de subministrament, etiquetat.

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

(*)

Documentació durant el subministrament
Documentació després del
subministrament
Control previ al subministrament
Control durant el subministrament

Comentaris:

043

CIMENTS

0432

CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET
1313/1988

042C

AIGUA

042D

ARIDS
Documentació prèvia al subministrament:
Àrids d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons.
filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons,
morters en injeccions.

042E

ADDITIUS
Additius per formigons en massa, armats i
prefabricats
Additius per modificació del temps
d’enduriment
Additius per pastes dels cables de
pretesatge

042F

ADDICIONS
Cendres volants
Fum de sílice
Cendres volants silícies per formigons,
morters i beurades
Escòries granulades mòltes de forn alt per
ús en formigons, morters i pastes

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants
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Projecte:

RTT

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Cod.

Element

Autoritzacions
administratives

042L ARMADURES ACTIVES
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Equips per
armadures actives postteses
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Dispositius
d'ancoratge i entroncament
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Beines i
accessoris de pretesatge
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Productes
d'injecció
Comprovacions documentals durant
el subministrament
Comprovacions documentals durant
el subministrament: productes
d’injecció
Control després del subministrament

ARMADURES PASSIVES
Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures
bàsiques soldades en gelosia
Control previ al subministrament
d'armadures: Control de les
instal·lacions de ferralla
Control durant el subministrament
Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
Control després del subministrament
o mes vençut

obligatoris

Autor:

Documentació prèvia al
subministrament
Documentació durant el
subministrament
Per subministraments de menys de
100T, sense distintiu de qualitat
reconegut
Per a subministraments sense
distintiu de qualitat reconegut, iguals
o superiors a 100 T,

ACERS PER ARMADURES PASSIVES

Documents per la recepció dels PEiS:

17007

042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES

Documentació prèvia al
subministrament
Documentació durant el
subministrament
Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut
Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Filferros trefilats llisos i corrugats
per fabricació de malles
electrosoldades i biguetes
semiresistents de formigó armat
042J

Ref.:

FIBRES
Fibres d'acer per a formigó per
elements amb funció estructural
Fibres polimèriques per formigó per
a elements amb funció estructural

042H

PI 19 CAN POLIT

Origen i
garantia

Pla

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Garantia
conformitat a
Norma producte

Homologació

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Etiquetat, marcatge CE

RTT

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Autoritzacions
administratives

Autor:

Fulls de subministrament, etiquetat.

042G

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

17007

CCRR

Ref.:

Segell, marca conformitat

PI 19 CAN POLIT

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Documents per la recepció dels PEiS:

voluntaris

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Altres per verificar el compliment d’exigències
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RTT

Projecte:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Pla:

04Z2 ELEMENTS RESISTENTS
Productes prefabricats de formigó.
Prelloses de formigó armat per
forjats
Productes prefabricats de formigó.
Plaques alveolars
Elements prefabricats per forjats i
cobertes nervades, de formigó de pes
normal, armat o pretesat
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjat de bigueta i
revoltó: Biguetes
04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons d’argila cuita
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons de formigó
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons de poliestirè
expandit
04Z6 CINTRES I PUNTALS

Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

17007

Autor:

RTT

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*:

04X4

CONTROL DE GESTIÓ D’APLECS

04X4

OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ

04X4

CINTRES

04X4

ENCOFRATS I MOTLLES

04X6

DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES DISSENYADES
SEGONS PROJECTE

04X6

MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT

04X6

MUNTATGE D’ARMADURES MITJANÇANT SOLDADURA.

04X6

GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES.

04X6

COL·LOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT

04X8

OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat actiu)

04XA

ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ

04XA

OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ

04XA

EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT

04XA

CURAT DEL FORMIGÓ

04XA

DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT

04XA

DESCINTRAT

04XA

UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS

Control

Criteri per a formació de
lots

Organolèptic

Especificades per tipus
d’obra i tipus d’element dins
la taula reproduïda a
continuació

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de
control i es detalla dins la taula “freqüències de comprovació” reproduïda més endavant.
Criteris per la formació de lots per control de l’execució:
Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra
No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula.
L’abast del lot no serà superior que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula.

dt
dt

Puntals

Ref.:

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius

04Z1 FORJAT PREFABRICAT

Cintres

PI 19 CAN POLIT

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Garantia
conformitat a
Norma producte

Homologació

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Autor:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla

Cod.

Origen i
garantia

17007

CCRR

Ref.:

Segell, marca conformitat

PI 19 CAN POLIT

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Tipus
d’obra
Edificis

- (si s’estableixen)

Elements de
fonamentació
-Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 250m2 de superfície
- 50ml de pantalles

Elements horitzontals

Altres elements

- Bigues i forjats
corresponents a 250m2 de
planta

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar les dos plantes
-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense
superar vuit posades
- pilars in situ corresponents a 250m2 de forjat

- 500 m3 de tauler sense
rebasar els 30m lineals, ni un
tram o una dovella

- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de
longitud de pila,
- Dos estreps

- Elements horitzontals
corresponents a 250 m2

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a
10m d’alçada.

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Ponts

Xemeneie
s torres,
dipòsits

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

- Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 500m2 de superfície,
sense rebasar tres
fonaments
-50m de pantalles.
- Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 250m2 de superfície
- 50m de pantalles

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

Número mínim d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:
Unitats d’inspecció:
Processos i
activitats
d’execució
Control de gestió
d’aplecs

Operacions
prèvies a
l’execució.
Replanteig

Abast màxim de la unitat
d’inspecció

Abast màxim de la unitat
d’inspecció

- Aplec ordenat per material, forma de
subministrament, fabricant i partida
subministrada, en el seu cas.

Operacions
d’aplicació del
pretesat

- Pretesat disposat en la mateixa placa
d’ancoratge, en cas de posttesat
- Totalitat del pretesat total, en el cas
d’armadures preteses

Abocament i
posada en
obra del
formigó

- Una jornada
- 120m3
- 20 amasades

Operacions
d’acabat del
formigó

- 300 m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó

Execució de
juntes de
formigonat

- Juntes executades en la mateixa
jornada

- Nivell o planta a executar

Cintres

- 3.000m3 de cintra

Encofrats i
motlles

- 1 nivell d’apuntalament,
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

Especejament
dels plànols
d’armadures
dissenyades
segons projecte

Muntatge
d’armadures,
mitjançant lligat

- Planelles corresponents a una remesa
d’armadures

Curat del
formigó

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Geometria
d’armadures
elaborades

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Desencofrat i
desemmotlla
ment

Control normal

Processos i activitats de l’execució
Intern

- 300m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó

- 1nivell d’apuntalament
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació
- 1 tram, en el cas de ponts

Descintrat

- 3.000m3 de cintra

Unions dels
prefabricats

- Unions executades durant la mateixa
jornada
- Planta de forjat

- 1 nivell de suports (planta) en
edificació
- 1 nivell de forjats (planta) en
edificació
- 1 tram, en cas de ponts.

Constructor

Control intens

Extern

DF/Entitats
de control

Intern

Extern
Constructor

DF/Entitats de
Control

Cintres

1

1

Totalitat

50%

Encofrats i motlles

1

1

3

1

Especejament dels plànols d’armadures
dissenyades segons projecte

1

1

1

1

Muntatge d’armadures mitjançant lligat

15

3

25

5

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura

10

2

20

4

3
3

1
1

5
5

2
2

Totalitat

Totalitat

Totalitat

Totalitat

Abocament i posada en obra del formigó

3

1

5

2

Operacions d’acabat del formigó

2

1

3

2

Execució de juntes de formigonat

1

1

3

2

Curat del formigó

3

1

5

2

Desencofrat i desemmotllament

3

1

5

2

Descintrat

1

1

3

2

Unions dels prefabricats

3

1

5

2

Geometria d’ armadures elaborades
Col·locació d’armadures als encofrats
Operacions d’aplicació del pretesat

Muntatge
d’armadures,
mitjançant
soldadura

Col·locació
d’armadures als
encofrats

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels
processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número
d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control)
s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte)

Processos i
activitats
d’execució

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens]
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?
SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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Autor:

Projecte:

RTT

PI 19 CAN POLIT

14

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra acabada
- Part de la unitat d’obra acabada

PAVIMENTS
14E1 VORERA
RECEPCIÓ DE PEiS

Organolèptic

- Cada planta

Origen i
garantia

Autoritzacions
administratives

Conformitat amb requisits tècnics

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

RPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Documentació tècnica

Segell, marca conformitat

Altres

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Avaluació tècnica europea

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Instruccions, inf. seguretat

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Declaració de prestacions

- (si s’estableixen)

Etiquetat, marcatge CE

Element

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Cod.

* Unitats de verificacions i/o proves per lot.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Criteris per a formació
de lots

Distintius de qualitat voluntaris

Control

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Fitxa característiques tècniques

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

RTT

Certif. d’origen s/especif. tècniques

0411

Verificacions i/o proves*

Autor:

Assaigs s/norma s/especificació

Cod.

17007

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

UNITAT D’OBRA ACABADA

Pla:

Ref.:

Marca AENOR "N"

Ref.:

Homologació

PI 19 CAN POLIT

CCRR

Projecte:

14E2 FORMIGÓ BASE
14E3 PECES PREFABRICADES
Vorades prefabricades de formigó
Llamborda de formigó
Rigoles i panots prefabricats de
formigó
Vorades de pedra natural per ús com
paviment exterior
14E4 CIMENT

Comentaris:

Ciment de ram de paleta per morter
de col·locació de maons, blocs,
arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters
14E5 SORRA
Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per a morters
per al ram de paleta, paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes
14E6 MORTER
Morters per al ram de paleta prescrits
Morters per al ram de paleta
dissenyats
Calçs per a la construcció

Documents per la recepció dels PEiS:
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Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Prescripcions sobre el control de recepció:

Ref.:

17007

Autor:

RTT

UNITAT D’OBRA ACABADA

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada

- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Pla:

Cod.
PA-14E1

Activitats de l’empresa Constructora:

Verificacions i/o proves*
VORERA

Criteris de formació
de lots

Control
Organolèptic del paviment acabat::
pendents, juntes, planor (aplicació de
toleràncies EHE Annex 11)

- Cada 200 m

2

PA-

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-14DZ

CONDICIONS PREVIES

PE-14DZ

ESTAT DEL SUPORT

PE-14DZ

REPLANTEIG

PE-14DZ

DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS, GRUIXOS

PE-14DZ

JUNTES

PE-14DZ

ALINIACIONS I PENDENTS

Control

Criteris de
formació de lots

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
Control organolèptic:
20% de l’execució

- Cada 200 m

2

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO
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Ref.:

17007

Autor:

RTT

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

174

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

DRENATGES

1741 CAPES FILTRANTS
Geotèxtils i productes relacionats, per
a ús en fonaments, moviment de
terres i estructures de contenció
Geotèxtil per sistemes de drenatge
(D), filtració (F), o separació (S),
amb les següents combinacions (D),
(F), (F+D), (F+S+D), (F+S)
1744 CAMBRA DE BOMBEIG
1745

CANALS I CANONADES DE
DRENATGE
Canals de desguàs de formigó de
polimers y PVC per a recogida
d'aigües superficials en zones de
tràfic de persones i/o vehicles, y els
seus elements (reixes, tapes)
Tubs, juntes i accessoris de
fibrociment amb (AT) o sense (NT)
amiant destinades a clavegueram,
sanejament i drenatge.
Canaletes de desguàs de formigó,
polímer y PVC per a la recollida
d'aigües superficials en zones de
tràfic de persones i/o vehicles, i els
seus elements (reixetes, tapes)

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció fàbrica

DPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives;
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:

Cod.

Pla

RECEPCIÓ DE PEiS

Autoritzacions
administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Origen i
garantia

Certificat “CE”

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
1741 DRENATGE

Declaració de conformitat

17

1745 JUNTES ELASTOMÈRIQUES
Juntes elastomèriques de cautxú
vulcanitzat (amb o sense copolímer
de isoprè-isobutilè) per a
canalitzacions d'aigua i drenatge, per
a subministrament d'aigua potable
calenta (WA, WB i WE).
Juntes elastomèriques
termoplàstiques amb estanquitat en
unions de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Juntes elastomèriques
termoplàstiques de material cel·lular
de cautxú vulcanitzat com
estanquitat en unions de canonades
per a transport i drenatge d'aigua no
destinada al consum humà.
Juntes elastomèriques de poliuretà
emmotllat com estanquitat en unions
de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Activitats de l’empresa Constructora:
Documents per la recepció dels PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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Projecte:

PI 19 CAN POLIT

Ref.:

17007

Autor:

RTT

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-175

DISPOSICIÓ DE CAPES FILTRANTS

PE-175

DISPOSICIÓ DE CAPES DE DRENATGE

PE-175

EXECUCIÓ DE CAMBRES DE BOMBEIG

PE-175

EQUIPS DE BOMBEIG

Criteris de formació
de lots

Control

Organolèptic
Control del 50% de
l’execució

- Per cada instal·lació
de drenatge

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1741

Verificacions i/o proves*
DRENATGE

Control

Criteris de formació de lots

Proves de servei

- Cada instal·lació de drenatge

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
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1.7 ANNEX 6: GESTIÓ DE RESIDUS

Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

P.I. 19 CAN POLIT

-20-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

quantitats
codificació

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

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra:
Situació:

Execució vorera i mur de contenció
Carrer de Can Polit

Municipi :

Rubí

Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
170,90
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
100,53
0,00
0,00
0,00

170,90

3

t

100,53 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden mateixa obra
altra obra
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m 2

Volum aparent/m 2

Pes

2

3

Volum aparent

2

3

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

Ordre MAM/304/2002

petris

170107

0,052

2,163

0,082

1,545

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

1,004

0,001

1,288

170605

0,010

0,026

0,018

0,010

fibrociment
definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,7556

totals d'enderroc

3
2,84 m

0,7544

3,19 t

Residus de construcció
2

1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Vallès occidental

Codificació res Pes/m
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m 2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3

0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

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

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

120,636
0
0
0
0

Total

120,636

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
120,64
0,00
0,00
0,00
0,00
120,64

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciableinapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de
residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

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 es

si

si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió fora obra
pressupost

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són
presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Terres
Terres contaminades

Classificació
3
12,00 €/m

Transport

Valoritzador / Abocador

3
5,00 €/m

120,64

3608,35

603,18

0,00

-

-

3
5,00 €/m

0,00

m3 (+35%)

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

Formigó

0,00

0,00

-

0,00

-

Maons i ceràmics

0,00

-

-

-

0,00

Petris barrejats

2,09

-

10,43

-

31,29

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

1,75

21,02

21,02

70,08

613,61

1.086,81

101,37

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

1086,81

runa neta

Construcció

70,00 €/m

1.822,81 €

3

207,92 m

1.569,15 euros
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Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
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documentació gràfica

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENI DOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,

acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i
se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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tècniques

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

205,08 T

Total construcció i enderroc (tones)

205,08 T

3,19 T

50,00 %

1,60 T

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 Rubí
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

214,2 T

11 euros/T

2356,20 euros

9,57 T

11 euros/T

105,27 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

223,8 Tones
2.461,47 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150 €

1.8 ANNEX 7: NORMATIVA APLICABLE

Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

P.I. 19 CAN POLIT
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La normativa aplicable al projecte es troba enunciada al Plec de Condicions Tècniques generals del
projecte.

Totes les unitats d’obra del projecte hauran de complir amb les especificacions Tècniques i detalls
oficials de les respectives Companyies de Serveis i/o dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament .

Amb caràcter general seran d’aplicació:
•

Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.

•

NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació

•

Normes UNE

•

Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998

•

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 juliol 1974)

•

Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8-3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per barreres de seguretat

•

Llei 28/1998, de 29 de juliol, de Carreteres, el R.D. 18212/1994, per el que s’aprova el Reglament de
Carreteres i les seves modificacions en els RR.DD. 1911/1997 de 19 de desembre i 597/1999 de 16
d’abril.

Cal remarcar que el present projecte es realitzarà de manera que es compleixin les disposicions
especificades al Codi Tècnic de la Edificació ( CTE ) en tots aquells punts en que es puguin veure
afectades les obres a executar, complint especialment els requisits de:
•

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)

•

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)

•

Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)

•

Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los
bomberos (BOE 28/03/2006)

•

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales,
RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004)

•

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)

•

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

•

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre
barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

•

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de
les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

•

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

Totes les unitats d’obra del projecte hauran de complir amb les especificacions tècniques i detalls oficials de
les respectives Companyies de Serveis i/o dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Rubí.
Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
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1.9 ANNEX 8: FITXA PATRIMONI ARQUEOLÒGIC. JACIMENT CAN POLIT
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CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI

Patrimoni
arqueològic

DENOMINACIO

REFERENCIA CADASTRAL

JACIMENT DE CAN PÒLIT

POL 3 / p 73,74,75,76,77,78a,80,95,101 a i
b,102 a,104 a,108,115c, 116, 117,118, 119
a, 120 a, 121, 129

LOCALITZACIÓ

Camí rural a can Pòlit, prop del límit del terme de Rubí amb el de les Fonts, i a les
parades de terra a l’oest del camí rural des de can Pòlit cap a la Llana, sobre el
talús existent darrere de les naus industrials que hi ha al costat del camí.

NUM
Q09

PLANOL DE SITUACIÓ:
ESCALA:

s/e

PROPIETARI

US ACTUAL

Agrícola
CRONOLOGIA / INTERVENCIONS

Època romana
ACTUACIONS REALITZADES:

Jaciment localitzat per Francesc Margenat. S’hi han realitzar recollides de
materials arqueològics dipositats al Museu de Rubí.
1986: excavacions arqueològiques dirigides per Joaquim Folch atès el perill
existent per la instal·lació d’una canonada.
1986: excavacions arqueològiques dirigides per Joaquim Folch atès el perill
existent per la instal·lació d’una canonada.
DESCRIPCIÓ GENERAL / VALORACIÓ

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Es tracta d’una àmplia zona amb restes romanes que havia estat objecte
d’atenció i inventari en anteriors inventaris amb els noms de Can Pòlit i Indústries
Alex o Palex. Es podria definor com una vil·la romana coneguda per la troballa de
materials en superfície i pel sondeig arqueològic dut a terme el 1986 per
l’arqueòleg Joaquim Folch. En aquest es va localitzar l’angle d’una cisterna
d’època romana feta amb murs d’opus caementicium i recobriment d’opus
signinum. Aquesta estructura es va amortitzar a mitjan del segle III, encara que
no s’ha pogut datar la seva construcció, tot i que han aparegut ceràmiques del
segle I dC.
A uns 300 metres en direcció est, en un marge s’ha localitzat una construcció de
petits carreus en mal estat pertanyents a una estructura circular. Jaciment
d’època romana. Al nord de la riera de Rubí, a les elevacions de la banda oest
hom ha localitzat restes arqueològiques d’època romana: ceràmica comuna, terra
sigil·lada africana D1 i fragments de paviment d’opus signinum. Jaciment
localitzat pel senyor Francesc Margenat.
NOTICIES HISTORIQUES
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CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI

Patrimoni
arqueològic

DENOMINACIO

REFERENCIA CADASTRAL

JACIMENT DE CAN PÒLIT

POL 3 / p 73,74,75,76,77,78a,80,95,101 a i
b,102 a,104 a,108,115c, 116, 117,118, 119
a, 120 a, 121, 129

NUM
Q09

CATÀLEG I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC I NATURAL DE RUBI

Patrimoni
arqueològic
NUM

DENOMINACIO

REFERENCIA CADASTRAL

JACIMENT DE CAN PÒLIT

POL 3 / p 73,74,75,76,77,78a,80,95,101 a i
b,102 a,104 a,108,115c, 116, 117,118, 119
a, 120 a, 121, 129

Q09

NORMATIVA ESPECIFICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

PLANEJAMENT VIGENT

Urbanitzable/ No Urbanitzable

PGO RUBÍ 1986

TIPUS DE PROTECCIÓ EXISTENT

NUM INVENTARI GENERALITAT

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA

NUM INVENTARI PATRIMONI LOCAL

IPAC-CA Rubí 8

119 i 191

TIPUS DE BE A PROTEGIR

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA:

Jaciment arqueològic

Protecció arqueològica

BCIL

AFECTACIÓ

INTERVENCIONS NECESSÀRIES

INTERVENCIONS PROPOSADES

Delimitació arqueològica
Excavacions arqueològiques
Consolidació i adequació de l’entorn
Tancament i senyalització
FORMES D'ACTUACIÓ PERMESES

La realització de qualsevol tipus d'obra que impliqui moviment de terres, o roturació, o obertura de rases requerirà els
informes i les autoritzacions prèvies disposades a la normativa general i especialment per l'article 17.
USOS ADMESOS

Tots els que admet el Pla General d'Ordenació

2. PLÀNOLS
1. Situació i emplaçament
2. Planta general
3. Planta actuacions estat inicial
4. Planta actuacions estat final
5. Seccions generals
6. Seccions constructives
7. Topogràfic
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3. PLEC DE CONDICIONS

- Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

3.1. CONDICIONS FACULTATIVES

- Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no contin amb les
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació

1. Tècnic director de l'obra
Correspon al Tècnic Director:

- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es practiquin
en el mateix.

- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
- Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre les
contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin precises per a
aconseguir la correcta solució tècnica.
- Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte de la
recepció.
- Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de
l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació del mateix.
- Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscribéndola en unió del Constructor o
Instal·lador.
- Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball,
controlant la seva correcta execució.
- Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les regles de la
bona construcció.

- Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment del seu
comès.
- Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
- Concertar les assegurances d'accidents de treball i de mals a tercers durant l'obra.

3. Verificació dels documents de projecte
Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals es dictin
durant l'execució de l'obra.

- Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que
resultin necessàries per a assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica
aplicable. Dels resultats informarà puntualment al Constructor o Instal·lador/, impartint-li, si escau, les
ordres oportunes.

4. Pla de seguretat i salut en el treball

- Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació de l'obra.

5. Presència del constructor o instal·lador a l'obra

- Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació de l'obra.

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Salut,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de l'Adreça Facultativa.

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu
en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per a representarli i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.

- Subscriure el certificat final de l'obra.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per a ordenar la paralització de les obres, sense dret
a reclamació alguna, fins que es subsani la deficiència.

2. Constructor o instal·lador

El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les dades
precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.

Correspon al Constructor o Instal·lador:
- Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

6.Treballs no estipulats expressament
- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent
i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per la vigilància
de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
- Subscriure amb el Tècnic Director l'acta del replanteig de l'obra.
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És obligació de la contracta executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dintre dels límits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
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El Contractista, d'acord amb l'Adreça Facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els plànols de
totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu que hagin quedat
El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir les
Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les
referides instal·lacions.

El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant
les referències principals que mantindrà com base d'ulteriors replantejos parcials. Dites treballs es
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Tècnic Director i una vegada aquest hagi donat la
seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que deurà ser aprovada pel tècnic, sent
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat, multes,
etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins la seva total terminació.
12. Inici de l'obra. Ritme d'execució del treballs
7. Interpretacions, aclaraments i modificacions del documents del projecte
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor o Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a retornar els originals o les còpies subscrivintlo amb la seva signatura d'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi del Tècnic Director.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el Constructor
o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dintre precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual
donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.
El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons els seus respectius comesos, les
instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del projectat

El Constructor o Instal·lador donarà inici a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a
efecte dintre del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar al Tècnic Director del començament dels treballs
almenys amb tres dies d'antelació.

13. Ordre dels treballs
En general, la determinació prop dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en els
quals, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa

14. Facilitats per a altres contractistes
8. Reclamació contra les ordres de la Direcció Facultativa
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic, no
s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú,
mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva contestació al
justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hagi lloc entre
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa.

9. Faltes de personal

15. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè
a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com Contractista general de l'obra.

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel tècnic Director en tant es formula o es tramita
el Projecte Reformat.
El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la
Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalços o qualsevol altra
obra de caràcter urgent.

10. Camins i accessos
16. Prorroga per causa de força major
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora.
Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra, d'un
cartell exempt de pannell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en relació
al títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals deurà ser
aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció Facultativa.

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del
Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

11. Replanteig

17. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retràs de les obres
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El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al·legant com
causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat
per escrit no se li haguessin proporcionat

Obligatòriament, i per a procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor o Instal·lador deurà
presentar al Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

23. Materials no utilitzables
18. Condicions generals d'execució dels treballs
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que baixo la seva responsabilitat i per escrit
lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dintre de les limitacions pressupostàries

El Constructor o Instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables
en l'obra.
Es retiraran d'aquesta o es duran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra.

19. Obres ocultes
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni el Tècnic.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran els
plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en triple versió, sent
lliurats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres. Dites
planes, que deuran anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per
a efectuar els mesuraments.

24. Despeses ocasionades per proves i assajos
Tots les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres, seran de compte de la contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de
nou a càrrec del mateix.

20. Treballs defectuosos
El Constructor deu emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions
Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb l'especificat també en dita document.

25. Neteja de les obres

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels treballs que
ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva dolenta gestió o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el
control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les certificacions
parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte.

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon
aspecte

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en
els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per a verificar-se la
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes d'acord
amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la
demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà.

26. Documentació final de l'obra
El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposat per la legislació vigent.

27. Plaç de garantia
21. Vicis ocults
Si el Tècnic tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos,
destructius o no, que crea necessaris per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, sempre que els vicis
existeixin realment.

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els defectes
observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es produïssin, tot
això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas de resistència aquestes
obres per la Propietat a càrrec de la fiança.
El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.
Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat estalvi
referent als vicis ocults de la construcció

22. Dels materials i aparells. La seva procedència
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli
convenient, excepte en els casos que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptúe una
procedència determinada
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28. Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i
definitiva, correran a càrrec del Contractista
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Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el personal
suficient per a atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que l'establiment
fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva.

exclusivament a l'obra i els imprevists. Tots això despeses, es xifraran en un percentatge dels costos
directes.
Es consideraran Despeses Generals:

29. De la recepció definitiva
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor o
Instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de conservació dels edificis
i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la
construcció.

Les Despeses Generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els
contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge s'estableix un 13 per 100).
Benefici Industrial:
El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides
Cost d’Execució Material:

30. Prorroga del plaç de garantia
Si a la conducta al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al Constructor o
Instal·lador els terminis i formes que deuran realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-se dintre
d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a
excepció del Benefici Industrial i les despeses generals.
Preu de Contrata:
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

31. De les recepcions de treballs de la qual la contrata hagi sigut rescindida
El IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu.
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, *etc/., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per altra empresa.

2. Preu de contrata. Import de la contrata
En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el qual importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu d'Execució
material, més el punt per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista. Les Despeses Generals s'estimen normalment en un 13% i el benefici s'estima
normalment en 6 per 100, tret que en les condicions particulars s'estableixi altra destinació.

3.2. CONDICIONS ECONÒMIQUES

1. Composició dels preus unitaris
El càlcul dels preus de les distintes unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideraran costos directes:
- La mà d'obra, amb els seus pluses, càrregues i assegurances socials, que intervenen directament en
l'execució de la unitat d'obra.
- Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
- Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i
malalties professionals

3. Preus contradictoris
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància
*imprevista/.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans de començar
l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si subsistís la
diferència s'acudirà en *primer/ lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte, i en
segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.

- Les despeses de personal, combustible, energia, *etc/., que tingui lloc per accionament o funcionament
de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres.

Els contradictoris que hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

- Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

4. Reclamacions d'augment de preu per causes diverses

Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, *etc/., els del personal tècnic i administratiu adscrit
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Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna,
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

5. De la revisió dels preus contractats
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Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre que l'increment no
abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al
cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la
diferència en més que resulti per la variació del *IPC/ superior al 5 per 100.

Prenent com base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic Director la
certificació de les obres executades.
Del seu import es deduirà el punt per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert.
Les certificacions es remetran al Propietari, dintre del mes següent al període que es refereixen, i tindran
el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les
obres que comprenen.

No haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
l'oferta.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix.

6. Aplec de materials

9. Millores d'obres lliurament executades

El Contractista quieta obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordena per escrit.

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Tècnic Director, emprés materials de més acurada
preparació o de major grandària que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb
una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o,
en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa
segons el parer del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més que a l'abonament del que
pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; del seu
guarda i conservació serà responsable el Contractista.

7. Responsabilitat del constructor o instal·lador en el baix rendiments dels treballadors
Si de les parts mensuals d'obra executada que preceptivament deu presentar el Constructor al Tècnic
Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats d'obra
executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a unitats d'obra
iguals o similars, l'hi notificarà per escrit al Constructor o Instal·lador, amb la finalitat de que aquest faci les
gestions precises per a augmentar la producció en la quantia assenyalada pel tècnic Director.

10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari quieta facultat per a rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu
import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament deuen efectuar-se-li. En cas de no arribar
ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge

- Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert

8. Relacions valorades i certificacions
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades
durant els terminis prevists, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic.
L'executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat del
mesurament general, cúbica, superficial, lineal, *ponderal/ o numeral corresponent a cada unitat de l'obra i
als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint presenti a més l'establert en el
present "Plec General de Condicions Econòmiques", respecte a millores o substitucions de material i a les
obres accessòries i especials, *etc/.
Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per a estendre aquesta relació, se li
facilitaran pel tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota
d'enviament, a fi de que, dintre del termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut d'aquesta nota,
pugui el Contractista examinar-los o retornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dintre dels deu (10) dies següents al seu rebut, el
Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si les hagués, adonant al mateix
de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució del
Tècnic Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
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Excepte el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra,
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que
correspongui entre els quals a continuació s'expressen:

- Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
- Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà
íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida deu justificar-se, en aquest cas, el Tècnic Director indicarà al Contractista i amb
anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte, que en
realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el Pressupost
aprovat o, en defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts,
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

11. Pagaments
Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import,
correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel tècnic Director, en virtut de les
quals es verifiquen aquells.

12. Import de la indemnització per retràs no justificat en el plaç de termini de les obres
La indemnització per retard en la terminació s'establirà en una mica per mil (o/*oo/) de l'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de terminació fixat en el
Calendari d'Obra.
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Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança.
17. Conservació de l'obra
13. Demora dels pagaments
Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta demora de Pagaments, quan el
Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat
en el contracte.

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini de
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, el Tècnic
Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui a la guarderia,
neteja i tot el que anés menester per a la seva bona conservació abonant-se tot això per compte de la
Contracta

14. Millora i augments d'obra. Casos contraris

Al abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de resolució del
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que el Tècnic Director fixi.

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas que el Tècnic Director hagi ordenat per escrit l'execució
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells prevists en
el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte cas d'error en els
mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les
contractades.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici corri a càrrec del
Contractista, no deurà haver en ell més eines, útils, materials, mobles, *etc/., que els indispensables per a
la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que suposin
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons el parer del
Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després d'escoltar al
Contractista, el qual deurà conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas que, estant dintre del
termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions, sense excedir de dita
termini.

En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el Contractista a revisar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

18. Ús per el contractista de l'edifici o bens del propietari
Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del
Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyent al mateix, tindrà obligació de reparar-los i
conservar-los per a fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació
reposant els quals s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que al acabar el contracte i fer lliurament del material propietats o edificacions, no hagués
complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i
a càrrec de la fiança.

3.3. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
16. Assegurança de les obres
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució
fins la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor que tinguin per
contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra que es construeixi i a
mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar de dita import per a menesters distints
del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l' anteriorment exposat serà motiu suficient
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de
despeses, materials apilats, *etc/.; i una indemnització equivalent a l'import dels mals causats al
Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels mals causats pel sinistre,
que seran taxats a aquests efectes pel tècnic Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que deu ser assegurada i la
seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva
prèvia conformitat o objeccions.
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1. Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes
a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret
1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin
d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del
Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del
CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
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1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les
seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors,
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques
tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé
segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per
la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig
i les accions a adoptar.

Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions
de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i
les exigides per la legislació aplicable

3. Sobre la normativa legal d’aplicació
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals
Convenis col·lectius.
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de
1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden
20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

2. Sobre l’execució
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de
la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant
el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i
de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva
conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a
l’article 5.2.5
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“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de
1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D.
664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE
12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per
“R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE
29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989
(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de
septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo
(BOE de 13 de octubre de 1986)“.
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE
29 de diciembre de 1987)”.
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización
del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de
noviembre de 1990)”.
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“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”.
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de
1995)”.
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”.
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006
(BOE 29 de mayo de 2006)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de
1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)”
i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23
de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D.
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3,
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per
“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
(BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero
de 2004)”.
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
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Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i
el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE
127 de 29 de mayo)”.
“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de
octubre)”.
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo
de 2007)”.
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir
en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 08 de maig de 2008).
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada,
que haya dado a luz o en período de lactancia”.
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.
“Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.
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“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de
2009)“.

Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

Condicions ambientals
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5
de abril de 2003)”.
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per
“Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de
2003).
“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per
“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de
octubre 2007)”.
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de
octubre de 2007)”.

Llei 6/2001, 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
“Real Decreto 614/2001, 8 junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21 de junio de 2001)”.
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de
2002)”.
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinària´
“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras
(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.
“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”.
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre
de 1990)”.

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

Incendis
Ordenances municipals.

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”.

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo,
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

Instal·lacions elèctriques
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones
de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
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“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de
1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que
se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales
(BOE de 2 de diciembre de 2000)”.
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.
Instruccions Tècniques Complementaries: “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión
''Extintores de incendio'' Orden de 1 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden
de 26 de octubre D 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20
de unio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i“Orden de 10
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. M. 8 de abril de
1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, evisiones e inspecciones
de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

Equips de protecció individual
“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección ndividual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo
de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”.Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de
mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8
de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de
septiembre de 2001)”.
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de
febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.
Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
Diversos
“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13
de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos
y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12
de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de
agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)”.
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en
los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de
mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro
(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de
2007)”.
Convenis col·lectius.
“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6
de noviembre de 2009).”

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual”.
“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma
EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado,
de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con
el número C(2006) 777]”.
Normes Tècniques Reglamentàries.
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Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció
de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva
construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada
assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius,
quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol
altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de
juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC:
6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O.
06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O.
FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments
d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals,
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es
comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels
cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència
del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs
o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat
de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de
càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva
col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part
de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es
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controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu;
s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes
normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra
durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures
provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i
construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar:
antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les
instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves
mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i
també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats
pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals
(portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas,
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a
aquesta en les parts no enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc,
com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i
protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o
zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i
lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com:
ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació
de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta
baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han
de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran
amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic
material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element,
la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin
plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran
prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de
forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb
això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui
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possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de
demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció.
Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en
l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es
suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre
en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte
d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs,
fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix,
present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n
suprimeixin les tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran
sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per
un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per
tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a
trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es
tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre
sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament
controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc
amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que
existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra
incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar,
apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació
d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones
de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució
de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes:
Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o
conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un
entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la
ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes
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d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una
sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre
que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva
instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa
als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i
traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat
de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la
disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal
d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible,
en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres
d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements
un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà
que no passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran
en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma
prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui
necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma
conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport,
sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament,
s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al
repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides
homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran
la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria
d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus,
escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que
participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales
es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram
d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una
bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més
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alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural
sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre
els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides,
símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o
simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D.
F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada
per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats
amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre
paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb
mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera
que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no
aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans
mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar
posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de
juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC:
6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels
munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als
ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades
topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi
referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les
operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat
o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor
comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el
particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres
materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles
excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari
eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de
l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas
podran ésser objecte d'increment.

REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats
i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O.
06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O.
28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75

Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals

Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.

Execució
Condicions prèvies
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot
això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T.
i les ordres de la D.F.

Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a
màxim en un assaig de referència com el Proctor.

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i
evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que,
sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar
intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han
de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres
arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva
brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre
en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran
al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el
CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització,
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
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Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat,
segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix
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uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau
de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de
característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment
amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície
subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons
CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats
al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny
posteriorment a la millora.

Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar
segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en
aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a
màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el
CTE DB SE-C punt 4.5.3.

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt
7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització,
escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2

Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F.

Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos
abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun
moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport.

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl
sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80
cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport,
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu
del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la
qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà
ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts,
s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i
pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad
Minera. O. 20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de
l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
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Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit
d'excavació.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny
posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels
apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions
comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de
les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició
de preu.

TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen
durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig,
fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
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Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de
juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC:
6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8;
09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.

Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny
fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en
roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o
poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1.
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de
reblert o una capa drenant.

Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i
llots.

Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
2. Sistema estructura
SUBSISTEMA SOTA-RASANT. FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de
sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la
normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments.
FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis
pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura.
Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates
combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C,
punt 4.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats
amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
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Murs de contenció
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny
amb una pendent de transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva
base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de
formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència,
dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus
de drenatge.

Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma
contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó
contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de
la D.T.
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que
atravessin el mur ho faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats
de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de
reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura de
ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima
exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció
EHE, de tal manera que els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al
trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny.
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per
tongades de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació
del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una
jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els
àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat.
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes
verticals per disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes
entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors
adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm
d’espessor.
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Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe
que no produeixi rentat o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció
EHE.
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la
superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el
reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o
vorera impermeable sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i
dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats
del mur.
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur.
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de
membrana adherida. Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert
del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur.
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les
proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al
mateix.
Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per
impermeabilització de juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i
retirada.
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament,
formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de
caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.

3. Sistema compartimentació interior/acabats
SUBSISTEMA PAVIMENTS
PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus
d'acabat.
Petris
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
Components
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra
o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter
armat. Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant,
toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de
ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de
la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser
escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir
de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o
de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o
capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i
per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de
l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter
de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines
de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent,
Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una
classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C
en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més
desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols:
Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a
col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes
condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es
respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix
es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents.
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes
superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han
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de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els
junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en
el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell
de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i
col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de
l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre
una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta
s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície
contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà
espolvorejat el ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de
10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície.
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran
els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb
sorra.
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment
els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les
peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e
gruix ≥1 cm.
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit
vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una
beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície
passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible,
rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut
quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un
producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es
passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la
capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la
beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del
suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo).
Verificar planor amb regla de 2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat
amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
4. Sistema condicionament ambiental i instal·lacions
SUBSISTEMA EVACUACIÓ

Normes d’aplicació

Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida
de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de
sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent;
quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a
l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de
sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el
mateix que el tub.

LÍQUIDS
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència
de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 18521:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de
fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos
de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden
15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden
6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en
caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000,
UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
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Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució
Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les
normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar
la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de
la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les
distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia,
etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa
d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit
per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través d'elements
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst
sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i
abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat
en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han
de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm.
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig
tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i
continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de
ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha
d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm,
planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre
5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T.,
excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de
tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no
ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest):
>= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30
cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar
ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar
amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura
ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin
cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i
humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i
pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser
encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut
descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior
del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara
disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa
anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del
fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar
plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser
planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat
Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
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&$1 32/,7

&$1 32/,7

48$'5('(35(861Ô0(52

'DWD 

3jJ



1Ó0(52

&2',

8$

'(6&5,3&,Ð

3 



3$

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU O ODERUDFLy L WUDPLWDFLy GHO 3OD GH VHJXUHWDW L VDOXW GH
O REUD5HDOLW]DFLyGHWRWVHOVWUHEDOOVLVXEPLQLVWUDGHOPDWHULDOQHFHVVDULSHUDODVHYDH[HFXFLy
98,7&(1766(7$17$'26(8526$0%6(,;$17$&Ê17,06

872,60 €

3 



3$

3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHOV WUHEDOOV LPSUHYLVWRV DSDUHJXWV GXUDQW OHV REUHV
G H[HFXFLyGHODYRUHUDGH&DQ3ROLW
6,6&(176125$17$81(8526$0%9,17,6(7&Ê17,06

691,27 €

5HEOHUW GH UDVD R SRX DPE JUDYHV SHU D GUHQDWJH GH SHGUD FDOFjULD HQ WRQJDGHV GH  FP FRP D
Pj[LP
48$5$17$128(8526$0%75(17$75(6&Ê17,06

49,33 €

3 

(-

Pñ

35(8

48$'5('(35(861Ô0(52

'DWD 

3jJ



1Ó0(52

&2',

3 

)

P

([FDYDFLy GH UDVD SHU D SDV G LQVWDOāODFLRQV GH  FP G DPSOjULD L  FP GH IRQGjULD UHEOHUW L
FRPSDFWDFLy DPE WHUUHV VHOHFFLRQDGHV GH OD SUzSLD H[FDYDFLy VHQVH SHGUHV DPE
UHWURH[FDYDGRUD
21=((8526$0%75(17$75(6&Ê17,06

11,33 €

3 

)

Pñ

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE
UHWURH[FDYDGRUDLFjUUHJDPHFjQLFDGHOPDWHULDOH[FDYDW
21=((8526$0%6(7$17$&Ê17,06

11,70 €

3 

)7)

P

5HSjVLSLFRQDWJHGHFDL[DGHSDYLPHQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30
81(8526$0%&,148$17$128&Ê17,06

1,59 €

8$

'(6&5,3&,Ð

35(8

3 

(+

P

)RUPLJy SHU D UDVHV +0%, GH FRQVLVWqQFLD WRYD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP
DERFDWGHVGHFDPLy
98,7$17$48$75((8526$0%9,17,6(7&Ê17,06

84,27 €

3 

)5

P

7UDQVSRUW GH WHUUHV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy GH  W L WHPSV
G HVSHUDSHUDODFjUUHJDDPEPLWMDQVPHFjQLFVDPEXQUHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP
98,7(8526$0%',66(7&Ê17,06

8,17 €

3 

(-

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD L JUDQGjULD
Pj[LPDGHOJUDQXODWPPDERFDWGHVGHFDPLy
125$17$&,1&(8526$0%&,148$17$'26&Ê17,06

95,52 €

3 

)5+

Pñ

7UDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR HVSHFLDOV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE
FRQWHQLGRUGHPGHFDSDFLWDW
9,17,81(8526$0%98,7$17$'26&Ê17,06

21,82 €

3 

(%

NJ

$UPDGXUD GH UDVHV L SRXV $3 6' G DFHU HQ EDUUHV FRUUXJDGHV %6' GH OtPLW HOjVWLF ! 
1PP
81(8526$0%48$5$17$81&Ê17,06

1,41 €

3 

)5$*

P

23,50 €

3 

(-

P

)RUPLJy SHU D PXUV GH FRQWHQFLy GH  P G DOojULD FRP D Pj[LP +$),,D GH FRQVLVWqQFLD
IOXwGDLJUDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODWPPLDERFDWDPEERPED
&(1721=((8526$0%&,148$17$48$75(&Ê17,06

'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV EDUUHMDWV LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP
SURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV OD /OLVWD (XURSHD GH 5HVLGXV
25'(10$0
9,17,75(6(8526$0%&,148$17$&Ê17,06

111,54 €
3 

)5$/3

Pñ

3,77 €

$UPDGXUD SHU D PXUV GH FRQWHQFLy $3 6' G XQD DOojULD Pj[LPD GH  P G DFHU HQ EDUUHV
FRUUXJDGHV%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP
81(8526$0%&,148$17$'26&Ê17,06

1,52 €

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW GH UHVLGXV GH WHUUD LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP
SURFHGHQWV G H[FDYDFLy DPE FRGL  VHJRQV OD /OLVWD (XURSHD GH 5HVLGXV 25'(1
0$0
75(6(8526$0%6(7$17$6(7&Ê17,06

3 

)3'

P

9RUDGD UHFWD GH IRUPLJy GREOH FDSD DPE VHFFLy QRUPDOLW]DGD SHU D YLDQDQWV $ GH [ FP
VHJRQV 81(  GH FODVVH FOLPjWLFD % FODVVH UHVLVWHQW D O DEUDVLy + L FODVVH UHVLVWHQW D IOH[Ly
7 5 03D VHJRQV 81((1  FROāORFDGD VREUH EDVH GH IRUPLJy UHFLFODW QR HVWUXFWXUDO GH 
1PPGHUHVLVWqQFLDPtQLPDDFRPSUHVVLyLGHDFPG DOojULDLUHMXQWDGDDPEPRUWHU
9,17,128(8526$0%6(,;$17$6,6&Ê17,06

29,66 €

3 

)$

Pñ

3DYLPHQW GH JUDQXODW GH SHGUD FDOFjULD GH JUDQGjULD Pj[LPD  D  PP L FDUHV WUHQFDGHV DPE
HVWHVDLSLFRQDWJHPHFjQLFVGHOPDWHULDO
48$5$17$75(6(8526$0%&,148$17$&Ê17,06

43,50 €

3 

)+33

Pð

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GUHQDQW WLSXV 3$  30%  %0E SHU D FDSD GH WUjQVLW
DPEEHWXPPRGLILFDWLJUDQXODWJUDQtWLFSHUDXQDFDSDGHWUjQVLWGHFPGHJUXL[
6,6(8526$0%&,148$17$'26&Ê17,06

6,52 €

3 

)'-*

P

&ODYHJXHUD DPE WXE GH SDUHW HVWUXFWXUDGD DPE SDUHW LQWHUQD OOLVD L H[WHUQD FRUUXJDGD GH SROLHWLOq
+'3( WLSXV % jUHD DSOLFDFLy 8 GH GLjPHWUH QRPLQDO H[WHULRU  PP GH ULJLGHVD DQXODU 61 
N1P VHJRQV OD QRUPD 81((1  XQLy VROGDGD DPE JUDX GH GLILFXOWDW PLWMD L FROāORFDW DO
IRQVGHODUDVD
48,1=((8526$0%98,7$17$75(6&Ê17,06

15,83 €

3 

)53(

P

6XEPLQLVWUDPHQWLFROORFDFLyGHODPLQDDQWLJHUPLQDQW
81(8526$0%6(7$17$'26&Ê17,06

1,72 €

3 

)5/$

P

$SOLFDFLy G KHUELFLGD GH FRQWDFWH SHU D VXSHUItFLHV GH  D  P DPE XQD DOojULD GH
WUDFWDPHQWGHPFRPDPj[LPDPEHTXLSPRWRERPEDDSUHVVLyJUDGXDEOH
=(52(8526$0%75(17$6,6&Ê17,06

0,36 €

3 

*;.

Pð

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH ILQV D  FP GH JUXL[ L ILQV D  P G DPSOjULD DPE
UHWURH[FDYDGRUDDPEPDUWHOOWUHQFDGRULFjUUHJDVREUHFDPLy
6,6(8526$0%21=(&Ê17,06

6,11 €

3 

**%&

P

7DOO HQ SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH  FP GH IRQGjULD FRP D PtQLP DPE PjTXLQD WDOODMXQWV
DPEGLVFGHGLDPDQWSHUDGHOLPLWDUOD]RQDDGHPROLU
48$75((8526$0%75(17$98,7&Ê17,06

4,38 €

3 

(%3

NJ

3 

('$

P

0XQWDWJH L GHVPXQWDWJH G XQD FDUD G HQFRIUDW DPE SODIy PHWjOāOLF GH [ FP SHU D PXUV GH
FRQWHQFLy GH EDVH UHFWLOtQLD HQFRIUDWV D GXHV FDUHV G XQD DOojULD   P SHU D GHL[DU HO IRUPLJy
YLVW
9,17,98,7(8526$0%48$5$17$6,6&Ê17,06

28,46 €

3 

(=3

Pð

&DSD GH QHWHMD L DQLYHOODPHQW GH  FP GH JUXL[ GH IRUPLJy DPE JUDQXODWV UHFLFODWV +/3
GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DPE XQD VXEVWLWXFLy GHO  GHO
JUDQXODW JUXL[XW SHU JUDQXODW UHFLFODW PL[W DPE PDUFDW &( SURFHGHQW GH SODQWHV GH UHFLFODW GH
UHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDXWRULW]DGHVDERFDWGHVGHFDPLy
'27=((8526$0%9,17,98,7&Ê17,06

12,28 €

*HRWq[WLO IRUPDW SHU IHOWUH GH SROLqVWHU QR WHL[LW OOLJDW PHFjQLFDPHQW GH  D  JP FROāORFDW
VHQVHDGKHULU
'26(8526$0%75(17$81&Ê17,06

2,31 €

3 

(%%

Pð

3 

('$

P

'UHQDWJHDPEWXEUDQXUDWGH39&GH' PP
&$725=((8526$0%6(,;$17$&Ê17,06

14,60 €

3 

('<,&

8

&RQQH[Ly GH FODYHJXHUy QRX VDQHMDPHQW PXU D SRX LQFORX OD IRUPDFLy G REHUWXUHV L FRQQH[Ly GH
WRWVHOVPDWHULDOVQHFHVVDULVSHUDGHL[DUODFRQQH[LyHVWDQFDLWRWDOPHQWDFDEDGD
98,7$17$'26(8526$0%128&Ê17,06

82,09 €

3 

)&

P

([FDYDFLy SHU D FDL[D GH SDYLPHQW HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH 637   UHDOLW]DGD DPE SDOD
H[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy
48$75((8526$0%48$5$17$98,7&Ê17,06

4,48 €

3 

)$

Pñ

([FDYDFLy GH UDVD L SRX GH ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH 637   UHDOLW]DGD
DPEUHWURH[FDYDGRUDLFjUUHJDPHFjQLFDVREUHFDPLy
98,7(8526$0%6(7$17$81&Ê17,06

8,71 €
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8$

'(6&5,3&,Ð
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Pð

(VEURVVDGDGHOWHUUHQ\GHPHQ\VGHPDPEPLWMDQVPHFjQLFVLFjUUHJDPHFjQLFDVREUHFDPLy
81(8526$0%6,6&Ê17,06

3 

0+$

Pð

5HSRVLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  VXUI %  ' DPE
EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD GHQVD SHU D FDSD GH WUjQVLW L JUDQXODW JUDQtWLF GH
FPGHJUXL[HVWHVDLFRPSDFWDGDPDQXDOPHQW
9,17,98,7(8526$0%'(8&Ê17,06

3jJ
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1,06 €

28,10 €
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'DWD 
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3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU O ODERUDFLy L WUDPLWDFLy GHO 3OD GH
VHJXUHWDW L VDOXW GH O REUD 5HDOLW]DFLy GH WRWV HOV WUHEDOOV L VXEPLQLVWUD GHO
PDWHULDOQHFHVVDULSHUDODVHYDH[HFXFLy
6HQVHGHVFRPSRVLFLy
3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHOV WUHEDOOV LPSUHYLVWRV DSDUHJXWV
GXUDQWOHVREUHVG H[HFXFLyGHODYRUHUDGH&DQ3ROLW
6HQVHGHVFRPSRVLFLy
5HEOHUW GH UDVD R SRX DPE JUDYHV SHU D GUHQDWJH GH SHGUD FDOFjULD HQ
WRQJDGHVGHFPFRPDPj[LP
*UDYDGHSHGUHUDGHSHGUDFDOFjULDSHUDGUHQV
$OWUHVFRQFHSWHV
)RUPLJy SHU D UDVHV +0%, GH FRQVLVWqQFLD WRYD L JUDQGjULD Pj[LPD
GHOJUDQXODWPPDERFDWGHVGHFDPLy
)RUPLJy +0%, GH FRQVLVWqQFLD WRYD JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW
PPDPE! NJPGHFLPHQWDSWHSHUDFODVVHG H[SRVLFLy,
$OWUHVFRQFHSWHV
)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$),,D GH FRQVLVWqQFLD
IOXwGDLJUDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODWPPDERFDWGHVGHFDPLy
)RUPLJy +$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD JUDQGjULD Pj[LPD GHO
JUDQXODW  PP DPE !  NJP GH FLPHQW DSWH SHU D FODVVH G H[SRVLFLy
,,D
$OWUHVFRQFHSWHV
$UPDGXUD GH UDVHV L SRXV $3 6' G DFHU HQ EDUUHV FRUUXJDGHV %6'
GHOtPLWHOjVWLF! 1PP
)LOIHUURUHFXLWGHGLjPHWUHPP
$OWUHVFRQFHSWHV

3jJ
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872,60 €

1Ó0(52
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872,60 €
%10$%

691,27 €
691,27 €
49,33 €
45,448 €
3,88 €
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%%%

84,27 €
74,613 €
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('$

P
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9,66 €
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35(8

&DSD GH QHWHMD L DQLYHOODPHQW GH  FP GH JUXL[ GH IRUPLJy DPE JUDQXODWV
UHFLFODWV +/3 GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO
JUDQXODW  PP DPE XQD VXEVWLWXFLy GHO  GHO JUDQXODW JUXL[XW SHU
JUDQXODW UHFLFODW PL[W DPE PDUFDW &( SURFHGHQW GH SODQWHV GH UHFLFODW GH
UHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDXWRULW]DGHVDERFDWGHVGHFDPLy
)RUPLJy GH QHWHMD DPE JUDQXODW UHFLFODW DPE XQD GRVLILFDFLy GH  NJP
GH FLPHQW FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP
+/3  DPE XQD VXEVWLWXFLy GHO  GHO JUDQXODW JUXL[XW SHU JUDQXODW
UHFLFODW PL[W DPE PDUFDW &( SURFHGHQW GH SODQWHV GH UHFLFODW GH UHVLGXV GH
ODFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDXWRULW]DGHV
$OWUHVFRQFHSWHV

12,28 €

*HRWq[WLO IRUPDW SHU IHOWUH GH SROLqVWHU QR WHL[LW OOLJDW PHFjQLFDPHQW GH  D
JPFROāORFDWVHQVHDGKHULU
*HRWq[WLO IRUPDW SHU IHOWUH GH SROLqVWHU QR WHL[LW OOLJDW PHFjQLFDPHQW GH  D
JP
$OWUHVFRQFHSWHV

2,31 €

6,279 €

6,00 €

0,638 €
1,67 €

'UHQDWJHDPEWXEUDQXUDWGH39&GH' PP
7XEFLUFXODUUDQXUDWGHSDUHWVLPSOHGH39&LPPGHGLjPHWUH
$OWUHVFRQFHSWHV

14,60 €

&RQQH[Ly GH FODYHJXHUy QRX VDQHMDPHQW PXU D SRX LQFORX OD IRUPDFLy
G REHUWXUHV L FRQQH[Ly GH WRWV HOV PDWHULDOV QHFHVVDULV SHU D GHL[DU OD
FRQQH[LyHVWDQFDLWRWDOPHQWDFDEDGD
0DWHULDOLDFFHVVRULVSHUDOFRQQH[LRQDWGHOVHPERUQDOV
$OWUHVFRQFHSWHV

82,09 €

6,626 €
7,97 €

95,52 €
3 

('<,&

8

85,327 €
)5(5,&
10,19 €
1,41 €

3 

)&

P

0,007 €
1,40 €
3 

)RUPLJy SHU D PXUV GH FRQWHQFLy GH  P G DOojULD FRP D Pj[LP
+$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP
LDERFDWDPEERPED
)RUPLJy +$),,D GH FRQVLVWqQFLD IOXwGD JUDQGjULD Pj[LPD GHO
JUDQXODW  PP DPE !  NJP GH FLPHQW DSWH SHU D FODVVH G H[SRVLFLy
,,D
$OWUHVFRQFHSWHV

111,54 €

$UPDGXUD SHU D PXUV GH FRQWHQFLy $3 6' G XQD DOojULD Pj[LPD GH  P
G DFHUHQEDUUHVFRUUXJDGHV%6'GHOtPLWHOjVWLF! 1PP
)LOIHUURUHFXLWGHGLjPHWUHPP
$OWUHVFRQFHSWHV

1,52 €

0XQWDWJH L GHVPXQWDWJH G XQD FDUD G HQFRIUDW DPE SODIy PHWjOāOLF GH [
FP SHU D PXUV GH FRQWHQFLy GH EDVH UHFWLOtQLD HQFRIUDWV D GXHV FDUHV G XQD
DOojULD PSHUDGHL[DUHOIRUPLJyYLVW
&ODXDFHU
7DXOyGHIXVWDGHSLSHUDXVRV
3ODIyPHWjOāOLFGH[FPSHUDXVRV
'HVHQFRIUDQW
3DUWSURSRUFLRQDOG HOHPHQWVDX[LOLDUVSHUDSODIRQVPHWjOāOLFVGH[FP
$OWUHVFRQFHSWHV

48$'5('(35(861Ô0(52

81,449 €

3 

)$

)

Pñ

P

30,09 €

3 

)

Pñ

0,008 €
1,51 €
28,46 €

0,156 €
0,645 €
3,078 €
0,313 €
0,270 €
24,00 €

3 

3 

3 

)7)

)5

)5+

P

P

Pñ

([FDYDFLy SHU D FDL[D GH SDYLPHQW HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH 637  
UHDOLW]DGDDPESDODH[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy
$OWUHVFRQFHSWHV
([FDYDFLy GH UDVD L SRX GH ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH 637
 UHDOLW]DGDDPEUHWURH[FDYDGRUDLFjUUHJDPHFjQLFDVREUHFDPLy
$OWUHVFRQFHSWHV
([FDYDFLy GH UDVD SHU D SDV G LQVWDOāODFLRQV GH  FP G DPSOjULD L  FP GH
IRQGjULD UHEOHUW L FRPSDFWDFLy DPE WHUUHV VHOHFFLRQDGHV GH OD SUzSLD
H[FDYDFLyVHQVHSHGUHVDPEUHWURH[FDYDGRUD
$OWUHVFRQFHSWHV

37,560 €
44,53 €
4,48 €
4,48 €
8,71 €
8,71 €
11,33 €

11,33 €

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\
QRFODVVLILFDWDPEUHWURH[FDYDGRUDLFjUUHJDPHFjQLFDGHOPDWHULDOH[FDYDW
$OWUHVFRQFHSWHV

11,70 €

5HSjVLSLFRQDWJHGHFDL[DGHSDYLPHQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30
$OWUHVFRQFHSWHV

1,59 €

7UDQVSRUW GH WHUUHV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy
GH  W L WHPSV G HVSHUD SHU D OD FjUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV DPE XQ
UHFRUUHJXWGHPpVGHLILQVDNP
$OWUHVFRQFHSWHV
7UDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR HVSHFLDOV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy
GHUHVLGXVDPEFRQWHQLGRUGHPGHFDSDFLWDW
$OWUHVFRQFHSWHV

11,70 €

1,59 €

8,17 €

8,17 €
21,82 €
21,82 €

CAN POLIT

CAN POLIT

48$'5('(35(861Ô0(52
1Ó0(52
3 

&2',
)5$*

8$
P

%5$*

3 

3 

)5$/3

)3'

%$'

Pñ

%$

3 

)+33

Pð

%+33

3 

)'-*

P

%'-*

3 

3 

)53(
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'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV EDUUHMDWV LQHUWV DPE
XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL
VHJRQVOD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
'HSRVLFLy FRQWURODGD D FHQWUH GH UHFLFODWJH GH UHVLGXV EDUUHMDWV LQHUWV DPE
XQD GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL
VHJRQVOD/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
$OWUHVFRQFHSWHV

48$'5('(35(861Ô0(52
1Ó0(52

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW GH UHVLGXV GH WHUUD LQHUWV DPE XQD
GHQVLWDW  WP SURFHGHQWV G H[FDYDFLy DPE FRGL  VHJRQV OD /OLVWD
(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0
$OWUHVFRQFHSWHV

P

P

9RUDGD UHFWD GH IRUPLJy GREOH FDSD DPE VHFFLy QRUPDOLW]DGD SHU D YLDQDQWV
$ GH [ FP VHJRQV 81(  GH FODVVH FOLPjWLFD % FODVVH UHVLVWHQW
D O DEUDVLy + L FODVVH UHVLVWHQW D IOH[Ly 7 5 03D VHJRQV 81((1 
FROāORFDGD VREUH EDVH GH IRUPLJy UHFLFODW QR HVWUXFWXUDO GH  1PP GH
UHVLVWqQFLD PtQLPD D FRPSUHVVLy L GH  D  FP G DOojULD L UHMXQWDGD DPE
PRUWHU
)RUPLJy G ~V QR HVWUXFWXUDO DPE JUDQXODW UHFLFODW GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L
JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DPE  NJP GH FLPHQW +1(
 3  DPE XQD VXEVWLWXFLy GHO  GHO JUDQXODW JUXL[XW SHU JUDQXODW
UHFLFODW PL[W DPE PDUFDW &( SURFHGHQW GH SODQWHV GH UHFLFODW GH UHVLGXV GH
ODFRQVWUXFFLyRGHPROLFLyDXWRULW]DGHV
0RUWHU SHU D UDP GH SDOHWD FODVVH 0   1PP  D JUDQHO GH GHVLJQDFLy
* VHJRQVQRUPD81((1
9RUDGD UHFWD GH IRUPLJy GREOH FDSD DPE VHFFLy QRUPDOLW]DGD SHU D
YLDQDQWV $ GH [ FP VHJRQV 81(  GH FODVVH FOLPjWLFD % FODVVH
UHVLVWHQW D O DEUDVLy + L FODVVH UHVLVWHQW D IOH[Ly 7 5 03D VHJRQV 81((1

$OWUHVFRQFHSWHV
3DYLPHQW GH JUDQXODW GH SHGUD FDOFjULD GH JUDQGjULD Pj[LPD  D  PP L
FDUHVWUHQFDGHVDPEHVWHVDLSLFRQDWJHPHFjQLFVGHOPDWHULDO
*UDYDGHSHGUHUDGHSHGUDFDOFjULDGHDPP
$OWUHVFRQFHSWHV
3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GUHQDQW WLSXV 3$  30%  %0E
SHU D FDSD GH WUjQVLW DPE EHWXP PRGLILFDW L JUDQXODW JUDQtWLF SHU D XQD FDSD
GHWUjQVLWGHFPGHJUXL[
0HVFOD ELWXPLQRVD GUHQDQW WLSXV 3$  30%  %0E SHU D FDSD GH
WUjQVLWDPEEHWXPPRGLILFDWLJUDQXODWJUDQtWLF
$OWUHVFRQFHSWHV
&ODYHJXHUD DPE WXE GH SDUHW HVWUXFWXUDGD DPE SDUHW LQWHUQD OOLVD L H[WHUQD
FRUUXJDGD GH SROLHWLOq +'3( WLSXV % jUHD DSOLFDFLy 8 GH GLjPHWUH QRPLQDO
H[WHULRU  PP GH ULJLGHVD DQXODU 61  N1P VHJRQV OD QRUPD 81((1
 XQLy VROGDGD DPE JUDX GH GLILFXOWDW PLWMD L FROāORFDW DO IRQV GH OD
UDVD
7XE GH SDUHW HVWUXFWXUDGD DPE SDUHW LQWHUQD OOLVD L H[WHUQD FRUUXJDGD GH
SROLHWLOq +'3( WLSXV % jUHD DSOLFDFLy 8 GH GLjPHWUH QRPLQDO H[WHULRU 
PPGHULJLGHVDDQXODU61N1PVHJRQVODQRUPD81((1
$OWUHVFRQFHSWHV
6XEPLQLVWUDPHQWLFROORFDFLyGHODPLQDDQWLJHUPLQDQW

&2',

8$

'DWD 

'(6&5,3&,Ð
$OWUHVFRQFHSWHV

23,50 €
3 

*;.

Pð

22,380 €

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH ILQV D  FP GH JUXL[ L ILQV D
 P G DPSOjULD DPE UHWURH[FDYDGRUD DPE PDUWHOO WUHQFDGRU L FjUUHJD VREUH
FDPLy
$OWUHVFRQFHSWHV

3jJ
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0,25 €
6,11 €

6,11 €

1,12 €
**%&

P

3,77 €

7DOO HQ SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH  FP GH IRQGjULD FRP D PtQLP
DPE PjTXLQD WDOODMXQWV DPE GLVF GH GLDPDQW SHU D GHOLPLWDU OD ]RQD D
GHPROLU
$OWUHVFRQFHSWHV

4,38 €

4,38 €

3,77 €
3 

P

%

)$

'(6&5,3&,Ð

3jJ

3 
Pñ

%13)3

3 

'DWD 

*'

Pð

29,66 €

3 

0+$

3,567 €
%
%+
0,069 €
7,560 €

18,46 €
43,50 €
36,428 €
7,07 €
6,52 €

5,853 €
0,67 €
15,83 €

7,925 €

7,91 €
1,72 €

$OWUHVFRQFHSWHV

1,72 €

$SOLFDFLy G KHUELFLGD GH FRQWDFWH SHU D VXSHUItFLHV GH  D  P DPE
XQD DOojULD GH WUDFWDPHQW GH  P FRP D Pj[LP DPE HTXLS PRWRERPED D
SUHVVLyJUDGXDEOH
3URGXFWHKHUELFLGDGHFRQWDFWH

0,36 €

0,109 €

Pð

(VEURVVDGD GHO WHUUHQ\ GH PHQ\V GH  P DPE PLWMDQV PHFjQLFV L FjUUHJD
PHFjQLFDVREUHFDPLy
$OWUHVFRQFHSWHV
5HSRVLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $& 
VXUI%'DPEEHWXPDVIjOWLFGHSHQHWUDFLyGHJUDQXORPHWULDGHQVDSHU
D FDSD GH WUjQVLW L JUDQXODW JUDQtWLF GH  FP GH JUXL[ HVWHVD L FRPSDFWDGD
PDQXDOPHQW
(PXOVLy ELWXPLQRVD FDWLzQLFD DPE XQ  GH EHWXP DVIjOWLF SHU D UHJ GH
FXUDWWLSXV&%%&85VHJRQV81((1
0HVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  VXUI %  ' DPE
EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD GHQVD SHU D FDSD GH WUjQVLW L
JUDQXODWJUDQtWLF
$OWUHVFRQFHSWHV

1,06 €
1,06 €
28,10 €

0,270 €
10,796 €

17,03 €

4.4. RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte d’obres per l’execució d’un vorera al carrer de Can Polit
Raquel Turu Tamayo. Arquitecta col·legiada núm. 44294/1 - raquelturu@gmail.com

P.I. 19 CAN POLIT
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CAN POLIT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1

27.701,80

13 % Despeses generals SOBRE 27.701,80.....................................................................................

3.601,23

6 % Benefici industrial SOBRE 27.701,80..........................................................................................

1.662,11

Subtotal
21 % IVA SOBRE 32.965,14..............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )

32.965,14
6.922,68

39.887,82

