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DD.DADES GENERALS

DD.1 OBJECTE

El present document correspon al projecte de reforma del consultori mèdic al barri del Remei i el  Local
Social “La Petanca” situat al Torrent Castells 83 (premià de Dalt).
Aquest edifci correspon a un equipament municipal.

DD.2. AGENTS

Els propietaris de l’edificació: 
Ajuntament de premià de Dalt

L’autor del present projecte:
Guillermo Magallón Cobos, arquitecte  amb D.N.I. 47167021-R, domicili al carrer Ciudad Real 35 Baixos de
Barcelona.

DD.3. DESCRIPCIÓ DE SOLAR I DADES CADASTRAL 

L’accés aquest equipament es realitza a traves del mateix carrer del Torrent Castells. L’equipament es un
edifici aïllat.

La referència cadastral es : 4948606DF4944N0001OO
La data de construcció de l'edifici segons cadastre és aproximadament 1980. 
Es un edifici que té com a ús principal cultural de dues plantes amb una superfície construïda de  360 m2
segons cadastre. 
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DD.4. OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu del  present projecte és dur a terme les obres i treballs necessaris per realitzar la  reforma de
l'edifici, per a una nova distribució d’espais en planta baixa, primera, sense una ampliació de superfície
construïda, per a cobrir les necessitats actuals. No s'actuarà en la totalitat de la planta, només s'actuarà en
la zona del vestibul, les esclaes i els banys existents.
Les obres consisteixen en:

-  Canvi de distribució en planta baixa, primera, així com substitució d’instal·lacions i acabats, en zones on
s’actua.
- Instal·lació d’un aparell elevador amb una parada a les dues  plantes.

El projecte no té cap ampliació de superfície i és manté l’ús actual. Hi ha una nova distribució interior.
Només  hi  ha una modificació  estructural  en  l’execució  de l’aparell  elevador  .  La  façana tampoc  es
modifica.

DD.5. MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LA INTERVENCIÓ. 

ESTAT ACTUAL

L’edifici  actual  consta de planta baixa i  planta primera Tot el  cos  de l’edifici  consta d’una equipament
municipal aïllat destinat a diferents entitats. L’edifici  disposa d'una coberta inclinada. No té terrasses ni
balcons on s'hi pogui accedir.

En la planta baixa ens trobem un dos vestíbuls, una sala d'espera del consultòri mèdic, dues consultes, un
bany, un magatzem una zona de banys, un local social, un despatx  i l’accés a les plantes superiors per mitjà
d’una escala. .

En la planta primera ens trobem l’escala d’accés, un local destinat a l'associació veins barri del remei, una
zona destinada a banys i na aula destinada a l'agrupació d'estudis científics i culturals.

L’interior de l’edifici no està en males condicions, però es nota que forma part d’una distribució antiga, i
tant els materials com les instal·lacions són antics. Tot i que s’haurà fet alguna actuació de manteniment
posteriorment.  Els  sistemes constructius són  els  que caracteritzen el  moment  històric  en el  qual  es va
realitzar l’edifici. Segons cadastre l’any 1980 és l’any de construcció.

L’estructura vertical està formada per  parets de carrega, amb un gruix variables entre 15 cm i 30 cm.
Alguna paret es compartida amb les edificacions veïnes, els acabats son arrebossats i pintats. La coberta
inclinada.  L’estat  de  conservació  de l’edifici  és  acceptable  a  través  de la  inspecció  visual  no es  veuen
defectes importants.

Al ser un edifici de caire públic no es pot garantir l'accesibilitat a la planta superior ja que no disposa de cap
aparell elevador.
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Es projecta la reforma d'una part de l'edifici en cada planta.
Principalment es projecte un canvi de distribució de la zona dels banys i accés a l'edifici.
Es canviarà el paviment, els revestiments, les instal·lacions, en la zona d'actuació.
Es realitzaran noves estàncies i una nova distribució de l’existent. Només en la zona d'actuació.

S’instal·larà un aparell elevador per accedir a la planta superior i es modificarà el forjat afectat per tal de fer
aquesta instal·lació.

La superfície d'actuació serà de 70,38 m² en planta baixa i 68,35 m² en planta primera, és a dir, un total de
138,73  m².

El projecte no té cap ampliació de superfíci, així com no s’actua en la façana principal, i és manté l’ús
actual. Només hi ha una nova distribució interior. I la instal·lació d’un aparell elevador.

Tot i això, les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de prestacions
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació
i Codi Tècnic Edificació (CTE). Encara que no sigui d’obligat compliment és procurarà adoptar solucions que
no empitjorin les condicions actuals i milloren les seves prestacions.
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS – ESTAT ACTUAL PLANTA BAIXA 

PLANTA BAIXA    SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Sala d'espera 23,84

Consulta 1 12,17

Consulta 2 12,17

Magatzem 6,79

Aseo 3,4

Vestibul 1 12,52

Escala 1 4,89

Vestibul 2 8,64

Lavabo minusvàlids 5,26

Lavabo dones 13,27

Lavabo homes 9,52

Neteja 1,7

Bar 52,26

Despatx 6,54

TOTAL 172,97
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS – ESTAT ACTUAL PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA    SUPERFÍCIES ÚTILS (m2)

Associació de veïns 61,03

Escala 2 4,02

Vestíbul 3 18,06

Aseo 3,4

Lavabo dones 14,35

Lavabo homes 4,89

Vestibul 2 9,45

Neteja 1,72

Aula arqueologia 60,16

TOTAL 172,78

QUADRE DE SUPERFÍCIES – ESTAT ACTUAL TOTAL

   SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

SUP ÚTIL SUP CONS.

PB 172,97 205,28

P1 172,78 205,28

TOTAL 345,76 410,56
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS – PROPOSTA PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA    SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Sala d'espera 23,84

Consulta 1 12,17

Consulta 2 12,17

Magatzem 6,79

Aseo 3,4

Vestibul 1 23,1

Escala 1 4,89

Magatzem 3,8

Lavabo minusvàlids 8,9

Bany 1 12,64

Bar 52,26

Despatx 6,54

TOTAL 170,5

En l’interior de l'edifici l’alçada lliure de les estàncies serà de com a mínim de 2,50.
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS – PROPOSTA PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA    SUPERFÍCIES ÚTILS (m2)

Associació de veïns 61,03

Escala 2 4,02

Vestíbul 3 19,7

Magatzem 3,8

Despatx 13,17

Bany minusvàlids 8,9

Aula arqueologia 60,16

TOTAL 170,78

QUADRE DE SUPERFÍCIES – PROPOSTA TOTAL

   SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

SUP ÚTIL SUP CONS.

PB 170,5 205,28

P1 170,78 205,28

TOTAL 341,28 410,56
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QUADRE SUPERFÍCIES ZONA D'ACTUACIÓ

   SUPERFÍCIES ZONA D'ACTUACIÓ (m²)

PB 70,38

P1 68,35

TOTAL 138,73
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MD.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MD.1. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Primerament es procedirà a la retirada del mobiliari actual i la retirada de les instal·lacions actuals.
Posteriorment es procedirà al enderroc marcat en els planells: envans de distribució de plantes Així
com l’extracció de revestiments i acabats.
Els enderrocs es faran començant per les plantes superiors a inferiors, en l’enderroc es seguiran les
indicacions gràfiques dels elements a enderrocar així com l’apuntalat de forjats en elements que siguin
estructurals, es comprovarà en obra. I es procedirà segons les indicacions de la direcció facultativa.

MD.2. DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES

Execució de la caixa de l'ascensor, aquest sistema estarà comprès per:

- Capa de neteja i anivellament de  10 cm de gruix amb formigó de neteja,  amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, HL-150/B/10.

- Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 μm i 144 g/m2,col·locada no
adherida.

- Llosa de fonamentació de formigó armat amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qa de
consistència tova amb una armadura.

- Impermeabilització  del  fosat  ascensor  amb  emulsió  bituminosa  per  a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

- Fàbrica de  maó  ceràmic  calat  (gero),  per  revestir,  29x14x5  cm,  resistència  a
compressió  10  N/mm²,  rebuda  amb  morter  de  ciment  industrial,  color  gris,  M-5,
subministrat a granel. Revestit per arrebossat i pintat en la part exterior. Disposarà d'una
llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm en l'espai de les portes.

MD.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ.

El projecte preveu executar les noves divisòries interiors a base d’envans ceràmics. 
Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, de supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II.  per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de designació (G)
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segons  la  norma  UNE-EN  998-2.  Revestit  per  guix  o  enrajolat  porcellànic  segons  l’estància  de
l’habitatge.

MD.4. SISTEMA D’ACABATS.

Els acabats interiors són principalment a base de pintat amb pintura plàstica directament sobre el
revestiment de guix, excepte les quals s’acabaran amb enrajolat vertical amb rajola de gres, a escollir
per la direcció facultativa.
En general, el paviment serà a base de gres, a escollir per la direcció facultativa. Col·locat sobre el
paviment existent aplicant un pont d’unió.

MD.5. INSTAL·LACIONS

L’edifici disposa de tots els serveis d’instal·lacions per tal d’adaptar les modificacions de distribució,
es connectaran les instal·lacions noves a les estàncies modificades, tot i així es canviarà:

- Aigua freda i producció d’aigua calenta. S’instal·larà un nou termo i modificarà els
banys existents.
- Sanejament.

Es modificaran les instal·lacions de les aigües fecals que es connectaran a la xarxa de clavegueram
existent. 

- Instal·lació elèctrica.
Instal·lació elèctrica nova degut al canvi de distribució i noves necessitats. Detallat gràficament

- Instal·lació de climatització.
No es modifica.

- Instal·lació de telecomunicacions. 
No es modifica.

- Sistema d’extracció.
No objecte, ventil·lació natual.

- Instal·lació d’un aparell elevador. 
Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,30 m/s, sistema d'accionament
d'1  velocitat  de  2  parades  (6  m),  maniobra  universal  simple,  portes  d'accés  de
maniobrabilitat  batent  semiautomàtica  de  80 cm d'amplària  i  200 cm d'alçària  d'acer
pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat
d'acabats normal.

Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució.

L'edifici  ja  disposa  de  subministrament  elèctric  (amb  una  tensió  d'alimentació  de  230  volts  en
monofàsica i 230/400 volts en trifàsica) . S'adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió" (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de
les persones i dels béns així com el normal funcionament d'altres instal·lacions i serveis.
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l'escomesa, i la instal·lació
d'enllaç, la instal·lació interior del local, la xarxa de posada a terra de la instal·lació i els elements
metàl·lics necessaris.
La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament
elèctric de l’interior dels locals es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves
Instruccions Tècniques Complementaries (ITC).



REFORMA CONSULTORI MÈDIC BARRI DEL REMEI + LOCAL SOCIAL “LA PETANCA”
GUILLERMO MAGALLÓN COBOS - ARQUITECTE

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           

MD.6. FUSTERIES INTERIORS I EXTERIORS.

Substitució de tota fusteria interior.
La porta d'accés al  magatzem de planta baixa serà: Porta tallafocs metàl·lica,  EI2-C 60, una fulla
batent, per a una llum de 70x205 cm
 La fusteria exterior no és objecte d'aquest projecte.
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MN.NORMATIVA APLICABLE

Tot i estar exemptes en molts apartats  pel CTE, s'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits
bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. S'indiquen específicament les acordades entre
promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE.

Els requisits bàsics es satisfan a través del compliment del  Codi Tècnic d'Edificació, que conté les
exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència
en els edificis. Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents,
que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques
també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que
assoleixen les mateixes prestacions

3.1. EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (SE)

Aquest Document Bàsic no és d’aplicació ja que no hi ha actuacions estructurals.
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3.2.EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT CONTRA- INCENDI (SI)

Les exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en
cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici i la
intervenció, ordenats per exigències bàsiques SI:

SI 1. Propagació interior

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi

Es mantenen les condicions actuals. Només s'actuarà sobre una superfície de 138,73 m2,
on no hi ha variació de l'ús actual.

L’edifici està compartimentat  en un únic sectors d’incendi que es correspon a l’ús d'un
equipament municipal (pública concurrència).

La superfície del sector d’incendi de l’edifici és de 410,56 m2, inferior al límit de 2.500m2.
L’alçada de l’edifici és de 8,00m (<15m), amb només un habitatge i no hi ha zones comuns.

Existeix una zona de risc especial. El magatzem en planta baixa on destina la maquinària de
l'ascensor. Està delimitada amb paret ceràmica i revestida. Per tant supera la EI 90. La porta
d'accés serà EI2-C 60.

L’edifici ha d’assegurar una resistència al foc respecte als habitatges veïns de EI 90, i la
seva estructura R 60. Es un edifici existent la reforma no varia aquests paràmetres.

SI 2. Propagació exterior

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi

Es mantenen les condicions actuals. En qualsevol cas, l’actuació que es proposa no implica
una disminució de cap dels paràmetres de la secció SI d’evacuació d’ocupants. No s'actua
sobre les façanes ni coberta per tant, no es modifiquen aquests paràmetres.

1. Façanes

Resistència al foc als murs colindants serà superior a REI 60.

2. Façanes

Propagació horitzontal:

La distància entre zones REI < 60 és de més de 0,5 m dels forats dels edificis adjacents i
propers (en angle de 180º).

3. Cobertes

La separació entre els punts de la coberta REI < 60 queden protegits per la mitgera entre
els  edificis  colindants,  que  es  perllonga  amb  una alçada  superior  a  0,60m  per  sobre
l’acabat de coberta.

SI 3. Evacuació

Condicions per a l’evacuació dels ocupants
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Els petits canvis de distribució pràcticament no afecten als circuits d'evacuació. Que en
tot cas són de menys de 25 metres.

L'edifici  actualment disposa de 3 sortides al exteior, que accedeixen directament al
exterior.

Càlcul de l’ocupació

La zona d'actuació no augmenta l'ocupació de l'edifici sino que ho reduix, ja que varia la
superfície. Es realitza un ascensor i es realitzen dos magatzems on l'ocupació es nul·la.

Senyalització dels mitjans d’evacuació

No es necesari incorporar nous cartellss indicatius. 

·SI 4. Instal lacions de protecció contra incendi

En la zona d'actuació actualment ja té dos extintors d'eficàcia 21A-113B.

Considerant  el  magatzem de  planta baixa zona de  risc  especial  degut  a  que  hi  ha  la
maquinària  d'ascensor,  es  considera  que  aquest  extintor  serveix  dues  zones
simultàneament.

SI 5. Intervenció de bombers

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici

L’actuació  no altera  els  paràmetres  actuals  d’intervenció de  bombers,  i  es  dóna total
compliment al D241/94 vigent a Catalunya. 

SI 6. Resistència al foc de l’estructura

Tenint  en  compte  l’altura  d’evacuació  de  l’edifici  (<15m),  la  resistència  al  foc  dels
elements estructurals de l’edific és R 90;  A nivell d’estructura no s’actua. Només és fa de
nou la caixa de l'ascensor que garanteix R 90, ja que està executat amb ceràmica de 14 cm
de gruix i revestit a una cara.



REFORMA CONSULTORI MÈDIC BARRI DEL REMEI + LOCAL SOCIAL “LA PETANCA”
GUILLERMO MAGALLÓN COBOS - ARQUITECTE

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           

3.3.EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (SUA)

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici compleixen les exigències bàsiques
del CTE per tal de garantir el seu ús en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i
danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i
segura a les persones amb discapacitat. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als
quals  es  dona  resposta  des  del  disseny  i  que  es  recullen  tots  ells  en  les  fitxes  justificatives  que
s’adjunten al final d’aquest apartat.
Es tracta d’una intervenció d’un edifici existent on es reforma una part de l'edifici, per tan  podrà ser
del tot accessible ja que s’accedeix a la planta superior a través d'un aparell elevador. Els fan dos
banys per a persones de mobilitat reduida.

SUA 1. Condicions per limitar el risc de caigudes

No hi ha discontinuïtats en el paviment, no hi ha desnivells ni una pendent superior el 6 %.
(En planta primera i planta segona)

SUA 2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament

No es realitza cap intervenció on hi hagi risc d'impacte.

SUA 3. Condicions per limitar el risc d’immobilització

Els nous banys de l’edifici tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior 

·SUA 4. Condicions per limitar el risc causat per il luminació inadequada

S'intal·lara`n llums d'emergència en cas de fallida dels llums. 

SUA 5. Seguretat enfront el risc causat per situacions amb alta ocupació

No és d’aplicació pel seu ús.

SUA 7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

No és d’aplicació pel seu ús.

SUA 8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que no es mofifica els paràmetres de la
coberta.

SUA 9. Condicions d’accessibilitat

Es millora l'itinerari accesible, eliminant els esglaons d'entrada i els esglaons per accesir a
la primera planta, a través del nou ascensor.

Els espais de gir en les zones d'actuació són de 1,5 metres i l'amplada de pas supera els 1,2
metres.

Les portes tenen una amplada superior als 80 cm.
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Els paviments no contenen elements solts i són resistents a la circulació i arrosegament
d'elements pestas.

Els serveis higienics  accesibles tenen:

Comunicació amb un itinerari accesible.

Espai de Gir de diàmetre 1,5 lliure d'obstacles.

Disposa de barres de suport.

Equipaments dels lavabos accesibles:

Lavabo:

Espai lliure inferior: 70 cm (alçada) x 50 cm (profunditat). Sense pedestal.

Altura de la cara superior 85 cm.

Vàter:

Espai de transferència lateral. Amplada80 cm i 75 cm de fons fins a la vora frontal del
vàter.

Altura del seient 45-50 cm.

Barres de suport:

Fàcils d'agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm.

Fixació i suport 1 KN en qualsevol direcció.

Barres de supor horitzontal_

Se situen a una alçada entre 70-75 cm.

Longitud de més de 70 cm.

Son abatibles al costat de tranferència.

En vàters una barra horitzontal en cada costat separades 65-70 cm.
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3.4.EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ENFORNT LA HUMITAT (HS)

L’actuació  dóna  resposta  a  les  exigències  bàsiques  de  salubritat  (HS)  garantint  la
protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant
d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i
de  l’entorn  exterior,  i  disposant  de  xarxes  de  subministrament  d’aigua  i  d’evacuació
d’aigües residuals i pluvials.

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a la intervenció.

HS1 Protecció contra la humitat

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat.

Els  seus  sistemes  s’adeqüen  al  document  bàsic  HS1,  tenint  en  compte  els  següents
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:

Pel que fa al disseny de les façanes:

- Grau d’exposició al vent: zona eòlica C

- Zona pluviomètrica III

- L’altura de coronament de l’edifici és de menys 10,00m, en un entorn poc ventós al
centre urbà de la població.

Les dades del terreny no són d’aplicació per al tipus d’intervenció.

No es modifiquen les façanes ,per tant, no aquest DB no és d'aplicació.

Només s'intervé en la formació del fosat sobre l'ascensor:

– Es procedirà amb una capa prèvia de formigó de neteja.

–  Es col·locarà prèviament una capa de polietilè abans de la llosa de fonamentació.

– Es realitzarà una llosa de fonamentació de formigó armat de 30 cm de gruix.

– Es farà el tancat vertical amb peces ceràmiques tipus “gero” revestit interiorment
d'un arrebosat hidròfug.

– Impermeabilització de tot el fosat d'asecensor fins a 0,5 metres sobre la cota 0.

 HS2 Recollida i evacuació de residus

Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2, així com les especificacions del
Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en els edificis.

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer.
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HS3 Qualitat de l’aire interior

Les  estàncies  noves  disposarà  d'uns  mitjans  de  ventilació   perquè  els  seus  recintes  es
puguin  ventilar  adequadament,  eliminant  els  contaminants  que  es  produeixin de  forma
habitual durant l'ús normal de l’habitatge, d'acord amb els paràmetres i les condicions de
disseny del DB HS 3.

La ventilació natural és farà per les obertures d’accés no serà necessari  la instal·lació
d’equips de renovació d’aire.

HS4 Subministrament d’aigua

L''edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma
sostenible  al'equipament  higiènic  previst,  aportant  cabals  suficients  per  al  seu
funcionament,  sense  alteració  de les  propietats  d'aptitud per  al  consum i  impedint  els
possibles  retorns  que  puguin  contaminar  la  xarxa,incorporant  mitjans  que  permetin
l'estalvi i el control del cabal d'aigua.

En conformitat amb el Decret 21/2006, d’eco eficiència en els edificis, les cisternes dels
vàters tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d’instal·lació de
rentavaixelles, aquesta serà amb aigua freda i calenta. D'acord amb el DB HS 4

HS5 Evacuació d’aigua

Al  tractar-se  d’una  reforma  interior  d’un  habitatge,  únicament  s’actuarà  sobre  la
instal·lació interior de sanejament, fins a la connexió a baixants generals de l’edifici. Per
tant, es complirà, en la mesura del possible, amb allò establert al DB HS‐5 i el Decret
21/2006 d’eco eficiència.

D'acord amb el DB HS 5,  els diàmetres de les canonades d'aigües residuals  seran els
apropiats

3.5. EXIGÈNCIES BÀSIQUES PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL (HR)

Condicionaments acústics en els edificis.

El projecte, una reforma interior d’un equipament,  no preveu cap tipus d’actuació a les divisòries
exteriors que afectin a l'impacte acústic, per tant, no és d’aplicació allò establert al DB HR del CTE.

Així mateix, el projecte també queda fora de l’aplicació d’allò establert a l’article 5 del Decret 21/2006
d’eco eficiència, ja que aquest només és aplicable a tots els edificis de nova construcció, als procedents
de reconversió d'antigues edificacions i a les obres de gran rehabilitació.
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3.6. EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI ENERGÈTIC (HE)

HE 1: Limitació de la demanda energètica

Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació, ja que no es tracta d’un edifici de nova construcció, ni de
modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1.000m²
i on es renovi més del 25% del total dels seus tancaments.

HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Es regularà el  rendiment  de  les instal·lacions tèrmiques i  dels seus  equips,  d'acord amb el  vigent
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).

HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació, ja que no es tracta d’un edifici de nova construcció, ni de
modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1.000m²
i on es renovi més del 25% del total dels seus tancaments.

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació, ja que no es tracta d’un edifici de vivendes.

Ni d’edificis existents amb demanda d’ACS superior o igual a 100 l/dia a 60ºC, ni edificis de nova
construcció i rehabilitació d’edificis existents amb climatització de piscina coberta.

HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

Aquest edifici està exclòs de la obligació d'incorporar sistemes de captació i transformació d'energia
solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.

Eco eficiència

En aquest projecte no és d’aplicació el compliment dels criteris d’eco eficiència obligatoris pel Decret
21/2006  de  la  Generalitat  de  Catalunya  relatius  a  l’aigua,  l’energia,  els  materials  i  sistemes
constructius i els
residus, ja que es tracta d’una reforma interior d’un habitatge existent.
Tot i així, cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent/embolcall, instal·lacions, etc) i, en alguns casos,
també en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió
dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.
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Premià de Dalt, Juliol de 2022

Guillermo Magallón Cobos
   Arquitecte

Agost
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AM.AMIDAMENTS



Data:11/08/2022

Pàgina 1

AMIDAMENTS
01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 01 ENDERROCS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 mP21GT-4RV5

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Previsió2 30,000 C2*D2*E2*F230,000

Total amidament 30,000 m

Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 uP21GS-4RVK

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Total amidament 4,000 u

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les
xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

3 uP21GS-4RV8

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4 uP21GS-4RV9

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

Planta Baixa2 7,000 C2*D2*E2*F27,000

Planta Primera3 7,000 C3*D3*E3*F37,000

Total amidament 14,000 u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5 uP21GS-4RVG

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

PB2 8,000 C2*D2*E2*F28,000

P13 7,000 C3*D3*E3*F37,000
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AMIDAMENTS
01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Urinaris4 6,000 C4*D4*E4*F46,000

Total amidament 21,000 u

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6 mP21DC-HBIX

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Previsió2 50,000 C2*D2*E2*F250,000

Total amidament 50,000 m

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7 mP21D3-HCLF

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Previsió2 25,000 C2*D2*E2*F225,000

Total amidament 25,000 m

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

8 uP21DD-HBKB

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

Planta Baixa2 10,000 C2*D2*E2*F210,000

Planta Primera3 10,000 C3*D3*E3*F310,000

Emergencia4 4,000 C4*D4*E4*F44,000

Total amidament 24,000 u

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9 m2P214T-4RQF

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AlçadaLongitudUnitats

PLANTA PRIMERA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Envans horitzontals3 0,000 C3*D3*E3*F3

Banys interior4 2,5006,500 16,250 C4*D4*E4*F41,000

Separació Banys5 3,0006,500 19,500 C5*D5*E5*F51,000

Separació magatzem6 3,0003,700 11,100 C6*D6*E6*F61,000



Data:11/08/2022

Pàgina 3

AMIDAMENTS
01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Envans verticals7 2,5001,600 20,000 C7*D7*E7*F75,000

Separació Aseo8 3,0001,330 3,990 C8*D8*E8*F81,000

Separació banys homes9 3,0001,600 9,600 C9*D9*E9*F92,000

PLANTA BAIXA10 0,000 C10*D10*E10*
F10

Envans horitzontals11 0,000 C11*D11*E11*
F11

Banys interior12 2,5004,700 11,750 C12*D12*E12*
F12

1,000

Separació Banys13 3,0006,500 19,500 C13*D13*E13*
F13

1,000

Separació magatzem14 3,0003,700 11,100 C14*D14*E14*
F14

1,000

Envans verticals15 2,5001,600 20,000 C15*D15*E15*
F15

5,000

Separació Aseo16 3,0001,330 3,990 C16*D16*E16*
F16

1,000

Separació banys homes17 3,0001,600 9,600 C17*D17*E17*
F17

2,000

PLANTA PRIMERA18 0,000 C18*D18*E18*
F18

Total amidament 156,380 m2

Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

10 mP214W-HXLT

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Caixa ascensor2 7,200 7,200 C2*D2*E2*F21,000

Fosat ascensor3 7,200 7,200 C3*D3*E3*F31,000

Obertura per a rasa5 3,000 12,000 C5*D5*E5*F54,000

Total amidament 26,400 m

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

11 m2P214I-AKZM

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Previsió2 30,000 C2*D2*E2*F230,000

Total amidament 30,000 m2

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

12 m3P214N-52TT

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Fosat ascensor2 1,8001,800 0,300 0,972 C2*D2*E2*F21,000

Forjat caixa ascensor3 1,8001,800 0,300 0,972 C3*D3*E3*F31,000
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01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Rasa per sanejament5 0,5003,000 0,500 3,000 C5*D5*E5*F54,000

Total amidament 4,944 m3

Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13 uP21DE-HBJ6

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 15,000 C2*D2*E2*F215,000

Total amidament 15,000 u

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14 m2P2142-4RMM

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AlçadaLongitudUnitats

PLANTA BAIXA2 2,50018,000 45,000 C2*D2*E2*F2

PLANTA PRIMERA3 2,50018,000 45,000 C3*D3*E3*F3

Total amidament 90,000 m2

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 021 MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb compressor1 m3P2219-564C

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Fosat ascensor2 1,8001,800 0,900 2,916 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 2,916 m3

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 022 GESTIÓ DE RESIDUS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

1 m3P2R6-4I6F

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Estimació2 25,000 C2*D2*E2*F225,000

Total amidament 25,000 m3

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 03 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10,
abocat des de camió

1 m2P3Z3-D53F

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Fosat ascensor2 2,0002,000 4,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 4,000 m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida2 m2P7A3-5QH8

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Fosat ascensor2 2,0002,000 4,000 C2*D2*E2*F2

Total amidament 4,000 m2

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

3 m3P4FF-EGW4

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Tancament ascensor2 0,1407,200 3,000 6,048 C2*D2*E2*F22,000

Tancament fosat3 0,1407,200 0,500 0,504 C3*D3*E3*F31,000

Total amidament 6,552 m3

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

4 uP4FC-546C

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

2 2,000 C2*D2*E2*F22,000

Total amidament 2,000 u

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb
formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qa, abocat amb bomba, armat amb 60
kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

5 m3P353-BT90

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Fosat ascensor2 1,8001,800 0,400 1,296 C2*D2*E2*F21,000

b3 1,000 C3*D3*E3*F31,000

Total amidament 2,296 m3

Reparació de forjat existent per a implantació del nou aparell elevador.6 uEF-X01

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 04 RAM DE PALETA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

1 uPY02-6154

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 6,000 C2*D2*E2*F26,000

Total amidament 6,000 u

Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, de supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

2 m2P6143-AWSB

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Separació vestibul- Banys3 6,300 3,000 18,900 C3*D3*E3*F31,000

Separació Bany 14 3,560 3,000 21,360 C4*D4*E4*F42,000

Separació interior Banys5 1,730 3,000 5,190 C5*D5*E5*F51,000

Tancament magatzem6 1,000 3,000 3,000 C6*D6*E6*F61,000

PLANTA PRIMERA7 0,000 C7*D7*E7*F7

Separació vestibul8 6,300 3,000 18,900 C8*D8*E8*F81,000

Separació Bany despatx9 3,560 3,000 10,680 C9*D9*E9*F91,000

Total amidament 78,030 m2

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

3 m2P783-8D32

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Fosat ascensor2 2,0002,000 1,000 4,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 4,000 m2

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de paviment ceràmic sobre revestiment
ceràmic, terratzo o pedra natural existent

4 m2P81B-B3XG

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleSuperfície AlçadaUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Vestibul 13 23,100 C3*D3*E3*F323,100

Bany4 12,640 C4*D4*E4*F412,640

Bany minusvàlids5 8,900 C5*D5*E5*F58,900

Magatzem6 4,150 C6*D6*E6*F64,150

PLANTA PRIMERA7 0,000 C7*D7*E7*F7

Vestibul 38 19,700 C8*D8*E8*F819,700

Magatzem9 4,150 C9*D9*E9*F94,150

Despatx10 13,170 C10*D10*E10*
F10

13,170

Bany minusvàlids11 8,900 C11*D11*E11*
F11

8,900

Pas portes12 1,500 C12*D12*E12*
F12

1,500

Total amidament 96,210 m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb guix C6

5 m2P811-3F1O

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Caixa ascensor2 2,0002,000 6,500 26,000 C2*D2*E2*F21,000

PLANTA BAIXA3 0,000 C3*D3*E3*F3

Magatzem4 10,800 2,500 27,000 C4*D4*E4*F41,000

Bany petit5 3,000 2,500 7,500 C5*D5*E5*F5

Bany 16 6,570 2,500 16,425 C6*D6*E6*F61,000

Bany minusvàlids7 12,120 2,500 30,300 C7*D7*E7*F71,000

PLANTA PRIMERA8 0,000 C8*D8*E8*F8

Magatzem9 10,800 2,500 27,000 C9*D9*E9*F91,000

Bany minusvàlids10 12,120 2,500 30,300 C10*D10*E10*
F10

1,000

Reparació11 15,000 15,000 C11*D11*E11*
F11

Total amidament 179,525 m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

6 m2P815-3FMZ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Paret vestibul3 6,200 2,500 15,500 C3*D3*E3*F31,000

PLANTA PRIMERA4 0,000 C4*D4*E4*F4

Paret vestibul5 6,200 2,500 15,500 C5*D5*E5*F51,000

Despatx6 13,170 2,500 32,925 C6*D6*E6*F61,000

Reparació7 15,000 15,000 C7*D7*E7*F7

Total amidament 78,925 m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres de cotó reciclat format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb
duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament aïllament de placa
semirígida de fibres de cotó reciclat de conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K)

7 m2P656-I6MC

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Previsió tabica vestibul2 5,000 1,000 5,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 5,000 m2

Solera de formigó HM-20 / P / 20 / I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50
a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006

8 m2P93Q-73HL
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Tapat de rasa2 0,5003,000 0,400 1,200 C2*D2*E2*F22,000

Formació de rampa3 1,0001,500 0,080 0,120 C3*D3*E3*F31,000

Total amidament 1,320 m2

En aquest pressupost no s'inclouen ajudes per altres oficis ni neteja, aquest concepte està valorat
proporcionalemt en cada partida.

9 uRP-X01

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 05 REVESTIMENTS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2P822-3NXL

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AlçadaPerimetreUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Bany interior3 2,5003,000 15,000 C3*D3*E3*F32,000

Bany 14 2,5006,570 16,425 C4*D4*E4*F41,000

Bany minusvàlids5 2,5008,900 22,250 C5*D5*E5*F51,000

PLANTA PRIMERA6 0,000 C6*D6*E6*F6

Bany minusvàlids7 2,5008,900 22,250 C7*D7*E7*F71,000

Magatzem8 2,5004,800 24,000 C8*D8*E8*F82,000

Total amidament 99,925 m2

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 m2P9D5-366D

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleSuperfície AlçadaUnitats
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Vestibul 13 23,100 C3*D3*E3*F323,100

Bany4 12,640 C4*D4*E4*F412,640

Bany minusvàlids5 8,900 C5*D5*E5*F58,900

Magatzem6 4,150 C6*D6*E6*F64,150

PLANTA PRIMERA7 0,000 C7*D7*E7*F7

Vestibul 38 19,700 C8*D8*E8*F819,700

Magatzem9 4,150 C9*D9*E9*F94,150

Despatx10 13,170 C10*D10*E10*
F10

13,170

Bany minusvàlids11 8,900 C11*D11*E11*
F11

8,900

Pas portes12 1,500 C12*D12*E12*
F12

1,500

Total amidament 96,210 m2

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

3 mP9U8-4Z86

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Vestibul3 15,000 15,000 C3*D3*E3*F31,000

Magatzem4 10,800 10,800 C4*D4*E4*F41,000

PLANTA PRIMERA5 0,000 C5*D5*E5*F5

Vestibul6 15,000 15,000 C6*D6*E6*F61,000

Despatx7 14,000 14,000 C7*D7*E7*F71,000

Total amidament 54,800 m

Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 20 mm d'amplària de màxima de
junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja,
col·locat fixacions mecàniques

4 mP9Z1-CVRE

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

PLANTA BAIXA2 1,200 3,600 C2*D2*E2*F23,000

PLANTA PRIMERA3 1,200 2,400 C3*D3*E3*F32,000

Total amidament 6,000 m

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats

5 m2P84J-9JR9
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleSuperfície AlçadaUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Vestibul 13 23,100 C3*D3*E3*F323,100

Bany4 12,640 C4*D4*E4*F412,640

Bany minusvàlids5 8,900 C5*D5*E5*F58,900

Magatzem6 4,150 C6*D6*E6*F64,150

PLANTA PRIMERA7 0,000 C7*D7*E7*F7

Vestibul 38 19,700 C8*D8*E8*F819,700

Magatzem9 4,150 C9*D9*E9*F94,150

Despatx10 13,170 C10*D10*E10*
F10

13,170

Bany minusvàlids11 8,900 C11*D11*E11*
F11

8,900

Total amidament 94,710 m2

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

6 m2P89I-4V8S

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AlçadaPerimetreUnitats

PLANTA BAIXA2 0,000 C2*D2*E2*F2

Vestibul 13 2,50016,000 40,000 C3*D3*E3*F3

Magatzem4 2,5004,150 10,375 C4*D4*E4*F4

PLANTA PRIMERA5 0,000 C5*D5*E5*F5

Vestibul 36 2,50017,000 42,500 C6*D6*E6*F6

Magatzem7 2,5004,150 10,375 C7*D7*E7*F7

Despatx8 2,50014,520 36,300 C8*D8*E8*F8

Escala9 6,0007,000 42,000 C9*D9*E9*F9

Tabica vestibul10 1,00012,000 12,000 C10*D10*E10*
F10

Repassos11 2,5004,000 10,000 C11*D11*E11*
F11

Total amidament 203,550 m2

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

7 m2P89I-4V8R

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleSuperfície AlçadaUnitats

Sostre escala2 10,000 10,000 C2*D2*E2*F2
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

Repas3 5,000 5,000 C3*D3*E3*F3

Total amidament 15,000 m2

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
2 a 4" de diàmetre, com a màxim

8 mP89P-45G0

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Tubs horitzontals2 8,500 42,500 C2*D2*E2*F25,000

Tubs verticals3 1,000 8,000 C3*D3*E3*F38,000

Total amidament 50,500 m

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 061 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i
aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat

1 uPJA0-62AA

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u

Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabo,  2 inodor, no inclou sanitaris i
xarxa de desguassos

2 uPJ07-628M-X

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 2,000 C2*D2*E2*F22,000

Total amidament 2,000 u

Connexió instal·lació existent  de fontaneria. Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu
correcte funcionament.

3 uIF-X01

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000
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Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 062 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

1 mPD1A-F120

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Bany 12 4,000 8,000 C2*D2*E2*F22,000

Bany minusvàlids 13 4,000 4,000 C3*D3*E3*F31,000

Bany minusvàlids 24 3,000 3,000 C4*D4*E4*F41,000

Total amidament 15,000 m

Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U,
desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents,
segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts
i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

2 uPD1F-61U7

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Total amidament 4,000 u

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160
mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

3 mPD78-78QA

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 5,000 C2*D2*E2*F25,000

Total amidament 5,000 m

Connexió instal·lació existent  de sanejament. Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu
correcte funcionament.

4 uIS-X01

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000
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Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 063 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent
de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa
de derivació quadrada col·locada encastada

1 uPH56-61US

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 8,000 C2*D2*E2*F28,000

Total amidament 8,000 u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular
orientable, 13 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat

2 uPH21-AZSZ

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 26,000 C2*D2*E2*F226,000

3 4,000 C3*D3*E3*F34,000

Total amidament 30,000 u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntada superficialment

3 uPH11-AZWN

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Banys2 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Escala3 2,000 C3*D3*E3*F32,000

Total amidament 6,000 u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb
obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de
designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada
encastada

4 uPG69-61UO

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 22,000 C2*D2*E2*F222,000
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

3 5,000 C3*D3*E3*F35,000

Total amidament 27,000 u

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16
mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada

5 uPG6A-61UN

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 8,000 C2*D2*E2*F28,000

Total amidament 8,000 u

Commutador doble, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

6 uPG6E-76T4

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 3,000 C2*D2*E2*F23,000

Total amidament 3,000 u

Connexió instal·lació existent  d'electricitat a quadre existent en planta baixa. Inclou tots els seus
materials i accesoris per al seu correcte funcionament.

7 uIE-X01

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 064 INSTAL·LACIÓ APARELL ELEVADOR

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,30 m/s, sistema d'accionament d'1
velocitat de 2 parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat batent
semiautomàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats normal, adaptat per a
persones de mobilitat reduida.

1 uPL10-3STS-x

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 07 FUSTERIA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x205 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment

1 m2PA22-5QF6

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 6,000 C2*D2*E2*F26,000

Total amidament 6,000 m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x205
cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

2 m2PA22-5QF5

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 m2

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x205 cm, preu alt,
col·locada

3 uPAS2-5QMG

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Maquinària ascensor2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 08 EQUIPAMENTS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 uPJ11C-3CXS

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 4,000 C2*D2*E2*F24,000



Data:11/08/2022

Pàgina 17

AMIDAMENTS
01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Total amidament 4,000 u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu mitjà, col·locat sobre peu

2 uPJ117-3BJE

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Total amidament 4,000 u

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

3 uPJ219-3SFA

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Total amidament 4,000 u

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar4 uPJ40-HA22

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Total amidament 4,000 u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

5 uPJ41-HA1W

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C Unitats

2 2,000 C2*D2*E2*F22,000

Total amidament 2,000 u

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

6 uPJ41-HA1V

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 2,000 C2*D2*E2*F22,000

Total amidament 2,000 u

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament7 m2PC16-5NML
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

Mirall Banys2 1,0001,000 4,000 C2*D2*E2*F24,000

Total amidament 4,000 m2

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

8 uPQ83-HA7O

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 3,000 C2*D2*E2*F23,000

Total amidament 3,000 u

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓNUM. UACODI

Partida alçada de seguretat i salut. Inclou tots els elements per a la correcete execució de l'obra
garantint la seguretat de tots els treballadors, així com la delimitació de l'obra a executar.

1 uSS-X01

Texte Tipus [C] [D] [E] [F] Total FórmulaNum

1 C AmpleLongitud AlçadaUnitats

2 1,000 C2*D2*E2*F21,000

Total amidament 1,000 u
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Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 01 ENDERROCS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 mP21GT-4RV5 5,96 € 30,000 178,80 €

Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

2 uP21GS-4RVK 17,94 € 4,000 71,76 €

Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i
desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per
a posterior aprofitament

3 uP21GS-4RV8 53,60 € 1,000 53,60 €

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4 uP21GS-4RV9 17,30 € 14,000 242,20 €

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

5 uP21GS-4RVG 19,55 € 21,000 410,55 €

Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o
alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6 mP21DC-HBIX 0,21 € 50,000 10,50 €

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25
mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7 mP21D3-HCLF 3,12 € 25,000 78,00 €

Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

8 uP21DD-HBKB 5,96 € 24,000 143,04 €

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

9 m2P214T-4RQF 5,56 € 156,380 869,47 €

Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

10 mP214W-HXLT 4,96 € 26,400 130,94 €

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

11 m2P214I-AKZM 4,79 € 30,000 143,70 €

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

12 m3P214N-52TT 53,44 € 4,944 264,21 €

Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13 uP21DE-HBJ6 4,81 € 15,000 72,15 €

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

14 m2P2142-4RMM 8,82 € 90,000 793,80 €

3.462,72 €TOTAL CAPITOL 01.01

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 021 MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb compressor1 m3P2219-564C 15,71 € 2,916 45,81 €

45,81 €TOTAL CAPITOL 01.02.021

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 022 GESTIÓ DE RESIDUS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

1 m3P2R6-4I6F 40,36 € 25,000 1.009,00 €

1.009,00 €TOTAL CAPITOL 01.02.022
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Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 03 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

1 m2P3Z3-D53F 12,51 € 4,000 50,04 €

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada no adherida

2 m2P7A3-5QH8 1,59 € 4,000 6,36 €

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6
N/mm2, de maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

3 m3P4FF-EGW4 327,06 € 6,552 2.142,90 €

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,05 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

4 uP4FC-546C 16,31 € 2,000 32,62 €

Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonament de lloses de
fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIb + Qa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura
per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

5 m3P353-BT90 260,99 € 2,296 599,23 €

Reparació de forjat existent per a implantació del nou aparell elevador.6 uEF-X01 1.500,82 € 1,000 1.500,82 €

4.331,97 €TOTAL CAPITOL 01.03

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 04 RAM DE PALETA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm
de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

1 uPY02-6154 8,27 € 6,000 49,62 €

Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, de supermaó de 500x200x100 mm, LD,
categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de designació (G) segons la
norma UNE-EN 998-2

2 m2P6143-AWSB 20,89 € 78,030 1.630,05 €

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues
capes

3 m2P783-8D32 10,21 € 4,000 40,84 €

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de paviment ceràmic
sobre revestiment ceràmic, terratzo o pedra natural existent

4 m2P81B-B3XG 4,52 € 96,210 434,87 €

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb guix C6

5 m2P811-3F1O 27,35 € 179,525 4.910,01 €

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1

6 m2P815-3FMZ 10,17 € 78,925 802,67 €

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres de cotó
reciclat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial
(I) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament aïllament de placa
semirígida de fibres de cotó reciclat de conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K)

7 m2P656-I6MC 74,10 € 5,000 370,50 €

Solera de formigó HM-20 / P / 20 / I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava
de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, C2 +
D1 segons CTE/DB-HS 2006

8 m2P93Q-73HL 32,18 € 1,320 42,48 €

En aquest pressupost no s'inclouen ajudes per altres oficis ni neteja, aquest
concepte està valorat proporcionalemt en cada partida.

9 uRP-X01 0,00 € 1,000 0,00 €

8.281,03 €TOTAL CAPITOL 01.04

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 05 REVESTIMENTS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

 €TOTAL CAPITOL 01.05
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 m2P822-3NXL 27,05 € 99,925 2.702,97 €

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2,
Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2 m2P9D5-366D 41,07 € 96,210 3.951,34 €

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

3 mP9U8-4Z86 8,29 € 54,800 454,29 €

Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 20 mm d'amplària
de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

4 mP9Z1-CVRE 44,54 € 6,000 267,24 €

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5
mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format
per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

5 m2P84J-9JR9 23,55 € 94,710 2.230,42 €

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

6 m2P89I-4V8S 5,65 € 203,550 1.150,06 €

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

7 m2P89I-4V8R 6,57 € 15,000 98,55 €

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 capes d'acabat, 2 a 4" de diàmetre, com a màxim

8 mP89P-45G0 9,11 € 50,500 460,06 €

11.314,93 €TOTAL CAPITOL 01.05

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 061 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua
calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

1 uPJA0-62AA 370,03 € 1,000 370,03 €

Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabo,  2 inodor, no
inclou sanitaris i xarxa de desguassos

2 uPJ07-628M-X 694,93 € 2,000 1.389,86 €

Connexió instal·lació existent  de fontaneria. Inclou tots els seus materials i
accesoris per al seu correcte funcionament.

3 uIF-X01 450,82 € 1,000 450,82 €

2.210,71 €TOTAL CAPITOL 01.06.061

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 062 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

1 mPD1A-F120 18,92 € 15,000 283,80 €

Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces
de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub,
cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb
cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

2 uPD1F-61U7 199,22 € 4,000 796,88 €

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

3 mPD78-78QA 44,40 € 5,000 222,00 €

1.302,68 €TOTAL CAPITOL 01.06.062
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Connexió instal·lació existent  de sanejament. Inclou tots els seus materials i
accesoris per al seu correcte funcionament.

4 uIS-X01 750,82 € 1,000 750,82 €

2.053,50 €TOTAL CAPITOL 01.06.062

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 063 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada
fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h d'autonomia com a màxim,
col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de
coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada col·locada encastada

1 uPH56-61US 185,82 € 8,000 1.486,56 €

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000
h, de forma circular orientable, 13 W de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

2 uPH21-AZSZ 46,45 € 30,000 1.393,50 €

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència
de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

3 uPH11-AZWN 113,41 € 6,000 680,46 €

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima,
encastada, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16
mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de
derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

4 uPG69-61UO 122,65 € 27,000 3.311,55 €

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat
de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2
de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada

5 uPG6A-61UN 122,05 € 8,000 976,40 €

Commutador doble, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 10 A/250
V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

6 uPG6E-76T4 28,61 € 3,000 85,83 €

Connexió instal·lació existent  d'electricitat a quadre existent en planta baixa.
Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu correcte funcionament.

7 uIE-X01 350,82 € 1,000 350,82 €

8.285,12 €TOTAL CAPITOL 01.06.063

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 064 INSTAL·LACIÓ APARELL ELEVADOR

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,30 m/s, sistema
d'accionament d'1 velocitat de 2 parades (6 m), maniobra universal simple, portes
d'accés de maniobrabilitat batent semiautomàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa
automàtica d'acer pintat i qualitat d'acabats normal, adaptat per a persones de
mobilitat reduida.

1 uPL10-3STS-x 21.837,26 € 1,000 21.837,26 €

21.837,26 €TOTAL CAPITOL 01.06.064

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 07 FUSTERIA

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de
bastiment aproximada de 70x205 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

1 m2PA22-5QF6 175,09 € 6,000 1.050,54 €

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit
d'obra de 100x205 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de buit d'obra

2 m2PA22-5QF5 208,25 € 1,000 208,25 €

1.258,79 €TOTAL CAPITOL 01.07
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DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x205
cm, preu alt, col·locada

3 uPAS2-5QMG 269,77 € 1,000 269,77 €

1.528,56 €TOTAL CAPITOL 01.07

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 08 EQUIPAMENTS

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 uPJ11C-3CXS 213,76 € 4,000 855,04 €

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

2 uPJ117-3BJE 147,12 € 4,000 588,48 €

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

3 uPJ219-3SFA 110,21 € 4,000 440,84 €

Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar4 uPJ40-HA22 17,22 € 4,000 68,88 €

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

5 uPJ41-HA1W 308,11 € 2,000 616,22 €

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

6 uPJ41-HA1V 148,54 € 2,000 297,08 €

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el
parament

7 m2PC16-5NML 94,69 € 4,000 378,76 €

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,
instal·lat

8 uPQ83-HA7O 185,39 € 3,000 556,17 €

3.801,47 €TOTAL CAPITOL 01.08

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓNUM. UACODI PREU AMIDAMENT IMPORT

Partida alçada de seguretat i salut. Inclou tots els elements per a la correcete
execució de l'obra garantint la seguretat de tots els treballadors, així com la
delimitació de l'obra a executar.

1 uSS-X01 1.200,82 € 1,000 1.200,82 €

1.200,82 €TOTAL CAPITOL 01.09
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01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

Obra 01 REFORMA PREMIÀ DE DALT 69.362,91 €

Capítol 01.01 ENDERROCS 3.462,72 €

Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 1.054,81 €

Subcapítol 01.02.021 MOVIMENT DE TERRES 45,81 €

Subcapítol 01.02.022 GESTIÓ DE RESIDUS 1.009,00 €

Capítol 01.03 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 4.331,97 €

Capítol 01.04 RAM DE PALETA 8.281,04 €

Capítol 01.05 REVESTIMENTS 11.314,93 €

Capítol 01.06 INSTAL·LACIONS 34.386,59 €

Subcapítol 01.06.061 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 2.210,71 €

Subcapítol 01.06.062 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 2.053,50 €

Subcapítol 01.06.063 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 8.285,12 €

Subcapítol 01.06.064 INSTAL·LACIÓ APARELL ELEVADOR 21.837,26 €

Capítol 01.07 FUSTERIA 1.528,56 €

Capítol 01.08 EQUIPAMENTS 3.801,47 €

Capítol 01.09 SEGURETAT I SALUT 1.200,82 €



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
01_2022 Reforma Ajuntament de Premià de Dalt Pàgina 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 69.362,91 €

13,00 % Despeses Generals Empresa  SOBRE 69.362,91 9.017,18 €

6,00 % Benefici Industrial  SOBRE 69.362,91 4.161,77 €

Subtotal 82.541,86 €

99.875,65 €TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

21,00 % IVA  SOBRE 82.541,86 17.333,79 €

(NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS  AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
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Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

Títol: Codi:

Descripció:

Codi U.A. Descripció Preu

-DYD5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació [null], construcció
segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,26 €

(cinc euros  amb vint-i-sis cèntims )

EF-X01 u Reparació de forjat existent per a implantació del nou aparell elevador. 1.500,82 €

(mil cinc-centss euros  amb vuitanta-dos cèntims )

IE-X01 u Connexió instal·lació existent  d'electricitat a quadre existent en planta baixa. Inclou tots els seus materials i
accesoris per al seu correcte funcionament.

350,82 €

(tres-cents cinquanta euros  amb vuitanta-dos cèntims )

IF-X01 u Connexió instal·lació existent  de fontaneria. Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu correcte
funcionament.

450,82 €

(quatre-cents cinquanta euros  amb vuitanta-dos cèntims )

IS-X01 u Connexió instal·lació existent  de sanejament. Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu correcte
funcionament.

750,82 €

(set-cents cinquanta euros  amb vuitanta-dos cèntims )

P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8,82 €

(vuit euros  amb vuitanta-dos cèntims )

P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 4,79 €

(quatre euros  amb setanta-nou cèntims )

P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

53,44 €

(cinquanta-tres euros  amb quaranta-quatre cèntims )

P214R-8GWZ m2 Derribo de pared de ladrillo hueco de 15 cm de espesor, con retroexcavadora mediana y carga mecánica y
manual de escombros sobre camión

1,81 €

(un euro amb vuitanta-un cèntims )

P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,56 €

(cinc euros  amb cinquanta-sis cèntims )

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

4,96 €

(quatre euros  amb noranta-sis cèntims )

P21D3-HCLF m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,12 €

(tres euros  amb dotze cèntims )

P21DC-HBIX m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,21 €

(zero euros  amb vint-i-un cèntims )

P21DD-HBKB u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

5,96 €

(cinc euros  amb noranta-sis cèntims )

P21DE-HBJ6 u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,81 €

(quatre euros  amb vuitanta-un cèntims )

P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

2,68 €

(dos euros  amb seixanta-vuit cèntims )
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Reforma Ajuntament de Premià de Dalt

Títol: Codi:

Descripció:

Codi U.A. Descripció Preu

P21GS-4RV8 u Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

53,60 €

(cinquanta-tres euros  amb seixanta cèntims )

P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,30 €

(disset euros  amb trenta cèntims )

P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,55 €

(dinou euros  amb cinquanta-cinc cèntims )

P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,94 €

(disset euros  amb noranta-quatre cèntims )

P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

5,96 €

(cinc euros  amb noranta-sis cèntims )

P2219-564C m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb compressor 15,71 €

(quinze euros  amb setanta-un cèntims )

P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

2,83 €

(dos euros  amb vuitanta-tres cèntims )

P2R6-4I6F m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

40,36 €

(quaranta euros  amb trenta-sis cèntims )

P353-BT90 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-
30/B / 20 / IIb + Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb + Qa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

260,99 €

(dos-cents seixanta euros  amb noranta-nou cèntims )

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,13 €

(dos euros  amb tretze cèntims )

P3C5-II5A m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qa,
abocat amb bomba

133,16 €

(cent trenta-tres euros  amb setze cèntims )

P3Z3-D53F m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

12,51 €

(dotze euros  amb cinquanta-un cèntims )

P432-6UJC m3 Vigueta de madera laminada GL24c, con espesor de laminado 33/45 mm, de sección constante, largo hasta 5
m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP 1, colocada
sobre soportes de madera o acero

1.323,27 €

(mil tres-cents vint-i-tres euros  amb vint-i-set cèntims )

P4FC-546C u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

16,31 €

(setze euros  amb trenta-un cèntims )

P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

327,06 €

(tres-cents vint-i-set euros  amb sis cèntims )
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Títol: Codi:

Descripció:

Codi U.A. Descripció Preu

P6126-58OM m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

39,95 €

(trenta-nou euros  amb noranta-cinc cèntims )

P6143-AWSB m2 Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, de supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

20,89 €

(vint euros  amb vuitanta-nou cèntims )

P656-I6MC m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres de cotó reciclat format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament aïllament de placa semirígida de fibres de cotó reciclat de conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/(m·K)

74,10 €

(setanta-quatre euros  amb deu cèntims )

P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

10,21 €

(deu euros  amb vint-i-un cèntims )

P7A3-5QH8 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,59 €

(un euro amb cinquanta-nou cèntims )

P7B1-6Q3T m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,70 €

(dos euros  amb setanta cèntims )

P7B2-5RJA m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,39 €

(un euro amb trenta-nou cèntims )

P7J8-DPFR m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt 6,32 €

(sis euros  amb trenta-dos cèntims )

P7JC-5QDR m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona
neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

31,80 €

(trenta-un euros  amb vuitanta cèntims )

P811-3F1O m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb guix C6

27,35 €

(vint-i-set euros  amb trenta-cinc cèntims )

P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

10,17 €

(deu euros  amb disset cèntims )

P81B-B3XG m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de paviment ceràmic sobre revestiment ceràmic,
terratzo o pedra natural existent

4,52 €

(quatre euros  amb cinquanta-dos cèntims )

P822-3NXL m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

27,05 €

(vint-i-set euros  amb cinc cèntims )

P84J-9JR9 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

23,55 €

(vint-i-tres euros  amb cinquanta-cinc cèntims )
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P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

23,66 €

(vint-i-tres euros  amb seixanta-sis cèntims )

P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes 10,35 €

(deu euros  amb trenta-cinc cèntims )

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

6,57 €

(sis euros  amb cinquanta-set cèntims )

P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

5,65 €

(cinc euros  amb seixanta-cinc cèntims )

P89P-45G0 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de
diàmetre, com a màxim

9,11 €

(nou euros  amb onze cèntims )

P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

8,80 €

(vuit euros  amb vuitanta cèntims )

P93M-3G3L m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió

19,28 €

(dinou euros  amb vint-i-vuit cèntims )

P93Q-73HL m2 Solera de formigó HM-20 / P / 20 / I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006

32,18 €

(trenta-dos euros  amb divuit cèntims )

P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

41,07 €

(quaranta-un euros  amb set cèntims )

P9U8-4Z86 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

8,29 €

(vuit euros  amb vint-i-nou cèntims )

P9Z1-CVRE m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5
mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions
mecàniques

44,54 €

(quaranta-quatre euros  amb cinquanta-quatre cèntims )

PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x205 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

208,25 €

(dos-cents vuit euros  amb vint-i-cinc cèntims )

PA22-5QF6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
70x205 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

175,09 €

(cent setanta-cinc euros  amb nou cèntims )

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70
cm d'amplària i 200 cm d'alçària

43,99 €

(quaranta-tres euros  amb noranta-nou cèntims )

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i
baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

68,11 €

(seixanta-vuit euros  amb onze cèntims )

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

304,93 €

(tres-cents quatre euros  amb noranta-tres cèntims )
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PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

105,76 €

(cent cinc euros  amb setanta-sis cèntims )

PAS2-5QMG u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x205 cm, preu alt, col·locada 269,77 €

(dos-cents seixanta-nou euros  amb setanta-set cèntims )

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 3,10 €

(tres euros  amb deu cèntims )

PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 94,69 €

(noranta-quatre euros  amb seixanta-nou cèntims )

PD18-8D50 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

24,20 €

(vint-i-quatre euros  amb vint cèntims )

PD1A-F120 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

18,92 €

(divuit euros  amb noranta-dos cèntims )

PD1F-61U7 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i
muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre
materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

199,22 €

(cent noranta-nou euros  amb vint-i-dos cèntims )

PD78-78QA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

44,40 €

(quaranta-quatre euros  amb quaranta cèntims )

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

44,17 €

(quaranta-quatre euros  amb disset cèntims )

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

16,35 €

(setze euros  amb trenta-cinc cèntims )

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 7,43 €

(set euros  amb quaranta-tres cèntims )

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,26 €

(un euro amb vint-i-sis cèntims )

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

1,28 €

(un euro amb vint-i-vuit cèntims )

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,98 €

(dos euros  amb noranta-vuit cèntims )

PG69-61UO u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5
mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

122,65 €

(cent vint-i-dos euros  amb seixanta-cinc cèntims )
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PG6A-61UN u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm,
col·locada encastada

122,05 €

(cent vint-i-dos euros  amb cinc cèntims )

PG6E-76T4 u Commutador doble, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

28,61 €

(vint-i-vuit euros  amb seixanta-un cèntims )

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,71 €

(tretze euros  amb setanta-un cèntims )

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 4,04 €

(quatre euros  amb quatre cèntims )

PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

14,31 €

(catorze euros  amb trenta-un cèntims )

PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

113,41 €

(cent tretze euros  amb quaranta-un cèntims )

PH21-AZSZ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular orientable,
13 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

46,45 €

(quaranta-sis euros  amb quaranta-cinc cèntims )

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada superficial

96,94 €

(noranta-sis euros  amb noranta-quatre cèntims )

PH56-61US u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200
lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada
col·locada encastada

185,82 €

(cent vuitanta-cinc euros  amb vuitanta-dos cèntims )

PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador
acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos

910,19 €

(nou-cents deu euros  amb dinou cèntims )

PJ07-628M-X u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabo,  2 inodor, no inclou sanitaris i xarxa de
desguassos

694,93 €

(sis-cents noranta-quatre euros  amb noranta-tres cèntims )

PJ117-3BJE u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre peu

147,12 €

(cent quaranta-set euros  amb dotze cèntims )

PJ11C-3CXS u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

213,76 €

(dos-cents tretze euros  amb setanta-sis cèntims )

PJ11I-613N u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

80,45 €

(vuitanta euros  amb quaranta-cinc cèntims )

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i
entrada Indeterminat d'1/2

65,27 €

(seixanta-cinc euros  amb vint-i-set cèntims )
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PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

110,21 €

(cent deu euros  amb vint-i-un cèntims )

PJ40-HA22 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 17,22 €

(disset euros  amb vint-i-dos cèntims )

PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

148,54 €

(cent quaranta-vuit euros  amb cinquanta-quatre cèntims )

PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

308,11 €

(tres-cents vuit euros  amb onze cèntims )

PJA0-62AA u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

370,03 €

(tres-cents setanta euros  amb tres cèntims )

PJA8-3HWH u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal
amb fixacions murals i connectat

215,25 €

(dos-cents quinze euros  amb vint-i-cinc cèntims )

PL10-3STS u Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,63 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 4
parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat batent semiautomàtica de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
pintat i qualitat d'acabats normal

21.016,97 €

(vint-i-un mil setze euros  amb noranta-set cèntims )

PL10-3STS-x u Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,30 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 2
parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat batent semiautomàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
pintat i qualitat d'acabats normal, adaptat per a persones de mobilitat reduida.

21.837,26 €

(vint-i-un mil vuit-cents trenta-set euros  amb vint-i-sis cèntims )

PNUEVA01 u Connexió instal·lació existent 450,82 €

(quatre-cents cinquanta euros  amb vuitanta-dos cèntims )

PQ83-HA7O u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

185,39 €

(cent vuitanta-cinc euros  amb trenta-nou cèntims )

PY02-6154 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

8,27 €

(vuit euros  amb vint-i-set cèntims )

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

11,20 €

(onze euros  amb vint cèntims )

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

8,57 €

(vuit euros  amb cinquanta-set cèntims )

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 5,92 €

(cinc euros  amb noranta-dos cèntims )
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-DYD5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació [null], construcció
segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,26€

 5,25885€Altres conceptes

EF-X01 u Reparació de forjat existent per a implantació del nou aparell elevador. 1.500,82€

Sense descomposició

IE-X01 u Connexió instal·lació existent  d'electricitat a quadre existent en planta baixa. Inclou tots els seus materials i
accesoris per al seu correcte funcionament.

350,82€

Sense descomposició

IF-X01 u Connexió instal·lació existent  de fontaneria. Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu correcte
funcionament.

450,82€

Sense descomposició

IS-X01 u Connexió instal·lació existent  de sanejament. Inclou tots els seus materials i accesoris per al seu correcte
funcionament.

750,82€

Sense descomposició

P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8,82€

 8,81974€Altres conceptes

P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 4,79€

 4,79334€Altres conceptes

P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

53,44€

 53,44454€Altres conceptes

P214R-8GWZ m2 Derribo de pared de ladrillo hueco de 15 cm de espesor, con retroexcavadora mediana y carga mecánica y
manual de escombros sobre camión

1,81€

 1,81166€Altres conceptes

P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,56€

 5,56027€Altres conceptes

P21DC-HBIX m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o
alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,00000 €

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

4,96€

 4,96314€Altres conceptes

P21D3-HCLF m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

3,12€

 3,11905€Altres conceptes
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P21DC-HBIX m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb
aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,21€

 0,20514€Altres conceptes

P21DD-HBKB u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

5,96€

 5,95501€Altres conceptes

P21DE-HBJ6 u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,81€

 4,80806€Altres conceptes

P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,68€

 2,68427€Altres conceptes

P21GS-4RV8 u Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

53,60€

 53,59505€Altres conceptes

P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,30€

 17,30017€Altres conceptes

P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,55€

 19,54687€Altres conceptes

P21GS-4RVK u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament
i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,94€

 17,94419€Altres conceptes

P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

5,96€

 5,95907€Altres conceptes

P2219-564C m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb compressor 15,71€

 15,71378€Altres conceptes

P2R6-4I4S m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

2,83€

 2,82996€Altres conceptes

P2R6-4I6F m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

40,36€

 40,35918€Altres conceptes

P353-BT90 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-
30/B / 20 / IIb + Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb + Qa, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

260,99€
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 0,00000€Altres conceptes

P3C5-II5A m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qa
de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qa, abocat amb bomba

133,16496 €

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

127,82460 €

P3C0-3D8E kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,13€

 2,13041€Altres conceptes

P3C5-II5A m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/B / 20 / IIb + Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb + Qa,
abocat amb bomba

133,16€

 133,16496€Altres conceptes

P3Z3-D53F m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió

12,51€

 12,51484€Altres conceptes

P432-6UJC m3 Vigueta de madera laminada GL24c, con espesor de laminado 33/45 mm, de sección constante, largo hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP 1, colocada sobre
soportes de madera o acero

1.323,27€

 1.323,26751€Altres conceptes

P4FC-546C u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,05 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

16,31€

 16,30826€Altres conceptes

P4FF-EGW4 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

327,06€

 327,06488€Altres conceptes

P6126-58OM m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

39,95€

 39,95016€Altres conceptes

P6143-AWSB m2 Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, de supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de
designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

20,89€

 20,88630€Altres conceptes

P656-I6MC m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de fibres de cotó reciclat format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament aïllament de placa semirígida de fibres de cotó reciclat de conductivitat
tèrmica <= 0.032 W/(m·K)

74,10€

 74,09641€Altres conceptes

P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

10,21€

 10,20568€Altres conceptes
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P7A3-5QH8 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida 1,59€

 1,59147€Altres conceptes

P7B1-6Q3T m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,70€

 2,70496€Altres conceptes

P7B2-5RJA m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,39€

 1,39347€Altres conceptes

P7J8-DPFR m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt 6,32€

 6,32368€Altres conceptes

P7JC-5QDR m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

31,80€

 31,79683€Altres conceptes

P811-3F1O m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb guix C6

27,35€

 27,35198€Altres conceptes

P815-3FMZ m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

10,17€

 10,17127€Altres conceptes

P81B-B3XG m2 Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de paviment ceràmic sobre revestiment ceràmic,
terratzo o pedra natural existent

4,52€

 4,51629€Altres conceptes

P822-3NXL m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

27,05€

 27,05185€Altres conceptes

P84J-9JR9 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

23,55€

 23,54683€Altres conceptes

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

23,66€

 23,66144€Altres conceptes

P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes 10,35€

 10,35167€Altres conceptes

P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

6,57€

 6,56668€Altres conceptes
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P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

5,65€

 5,65354€Altres conceptes

P89P-45G0 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de
diàmetre, com a màxim

9,11€

 9,10571€Altres conceptes

P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

8,80€

 8,80130€Altres conceptes

P93M-3G3L m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió

19,28€

 19,28049€Altres conceptes

P93Q-73HL m2 Solera de formigó HM-20 / P / 20 / I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de
D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006

32,18€

 0,00000€Altres conceptes

P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

8,80130 €

P93M-3G3L m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

19,28049 €

P7B2-5RJA m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,39347 €

P7B1-6Q3T m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,70496 €

P9D5-366D m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

41,07€

 41,07467€Altres conceptes

P9U8-4Z86 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

8,29€

 8,28877€Altres conceptes

P9Z1-CVRE m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5
mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions
mecàniques

44,54€

 44,53500€Altres conceptes

PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x205 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra

208,25€

 0,00000€Altres conceptes

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

8,72359 €

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

47,32288 €

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm
d'alçària

124,41030 €

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi
roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm
d'alçària

27,78888 €

PA22-5QF6 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
70x205 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

175,09€

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

20,84348 €
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 0,00000€Altres conceptes

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

47,32288 €

PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària,
per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada

75,51382 €

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

31,40886 €

PAP0-373G u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70
cm d'amplària i 200 cm d'alçària

43,99€

 43,99000€Altres conceptes

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i
baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

68,11€

 68,11000€Altres conceptes

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

304,93€

 304,92721€Altres conceptes

PAQ5-37O1 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares
llises i estructura interior de cartró, col·locada

105,76€

 105,76165€Altres conceptes

PAS2-5QMG u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x205 cm, preu alt, col·locada 269,77€

 269,77400€Altres conceptes

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 3,10€

 3,10448€Altres conceptes

PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 94,69€

 94,69290€Altres conceptes

PD18-8D50 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

24,20€

 24,19960€Altres conceptes

PD1A-F120 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

18,92€

 18,91868€Altres conceptes

PD1F-61U7 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i
muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre
materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

199,22€

P7JC-5QDR m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb
massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

31,79683 €

P7J8-DPFR m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

6,32368 €

PJ11I-613N u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

80,45211 €

PD18-8D50 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

72,59880 €
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 0,00000€Altres conceptes

P21G1-4RU1 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

8,05281 €

PD78-78QA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

44,40€

 44,40239€Altres conceptes

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat
per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

44,17€

 44,16503€Altres conceptes

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

16,35€

 16,34752€Altres conceptes

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 7,43€

 7,43287€Altres conceptes

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,26€

 1,25659€Altres conceptes

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

1,28€

 1,28085€Altres conceptes

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,98€

 2,98100€Altres conceptes

PG69-61UO u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5
mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

122,65€

 0,00000€Altres conceptes

PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt, encastada

14,30507 €

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 4,04155 €

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,98100 €

-DYD5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació [null], construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb
aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

52,58850 €

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,39807 €

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1
i acabat lliscat amb guix C6

25,70628 €

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i
collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

11,19568 €

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

7,43287 €
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PG6A-61UN u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm,
col·locada encastada

122,05€

 0,00000€Altres conceptes

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 4,04155 €

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,70507 €

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,98100 €

-DYD5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació [null], construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb
aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub

52,58850 €

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,39807 €

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1
i acabat lliscat amb guix C6

25,70628 €

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i
collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

11,19568 €

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

7,43287 €

PG6E-76T4 u Commutador doble, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla i làmpada pilot,
preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

28,61€

 28,60507€Altres conceptes

PG6E-77G7 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,71€

 13,70507€Altres conceptes

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 4,04€

 4,04155€Altres conceptes

PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

14,31€

 14,30507€Altres conceptes

PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

113,41€

 113,40502€Altres conceptes

PH21-AZSZ u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular orientable,
13 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

46,45€

 46,44502€Altres conceptes

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada superficial

96,94€

 96,94251€Altres conceptes

PH56-61US u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200
lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada
encastada

185,82€

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

6,91125 €

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1
i acabat lliscat amb guix C6

42,84380 €

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, 96,94251 €
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 0,00000€Altres conceptes

de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8
W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i
collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

11,19568 €

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

7,43287 €

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

20,49360 €

PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador
acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos

910,19€

 0,00000€Altres conceptes

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat
Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

195,80502 €

PJA8-3HWH u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions
murals i connectat

215,25244 €

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter
de ciment 1:4

59,19430 €

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

309,15521 €

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

130,78016 €

PJ07-628M-X u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabo,  2 inodor, no inclou sanitaris i xarxa de
desguassos

694,93€

 0,00000€Altres conceptes

PF56-FJEH m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

130,78016 €

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter
de ciment 1:4

59,19430 €

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat
Indeterminat de diàmetre 1/2 i entrada Indeterminat d'1/2

195,80502 €

PF53-3C6S m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

309,15521 €

PJ117-3BJE u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre peu

147,12€

 147,11916€Altres conceptes

PJ11C-3CXS u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

213,76€

 213,76079€Altres conceptes

PJ11I-613N u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

80,45€

 80,45211€Altres conceptes

PJ211-3E9P u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i
entrada Indeterminat d'1/2

65,27€

 65,26834€Altres conceptes
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PJ219-3SFA u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

110,21€

 110,20667€Altres conceptes

PJ40-HA22 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 17,22€

 17,22446€Altres conceptes

PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

148,54€

 148,53925€Altres conceptes

PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

308,11€

 308,10785€Altres conceptes

PJA0-62AA u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

370,03€

 370,02675€Altres conceptes

PJA8-3HWH u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb
fixacions murals i connectat

215,25€

 215,25244€Altres conceptes

PL10-3STS u Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,63 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 4
parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat batent semiautomàtica de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
pintat i qualitat d'acabats normal

21.016,97€

 21.016,96680€Altres conceptes

PL10-3STS-x u Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 0,30 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 2
parades (6 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat batent semiautomàtica de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
pintat i qualitat d'acabats normal, adaptat per a persones de mobilitat reduida.

21.837,26€

 21.837,25723€Altres conceptes

PNUEVA01 u Connexió instal·lació existent 450,82€

Sense descomposició

PQ83-HA7O u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

185,39€

 185,38626€Altres conceptes

PY02-6154 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

8,27€

 8,26551€Altres conceptes

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

11,20€

 11,19568€Altres conceptes
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PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

8,57€

 8,56876€Altres conceptes

PY05-5CJ1 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 5,92€

 5,91943€Altres conceptes
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SUPERFÍCIES ÙTILS (m²)

PLANTA BAIXA

Associació veïns 61.03

Escala 2 4.02

Vestíbul 3 19.70

Magatzem

3.80

Despatx

13.17

Bany minusvàlids

8.90

Aula arqueologia

60.16

TOTAL 170.78
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REFORMA DEL CONSULTORI MÈDIC BARRI DEL REMEI I LOCAL SOCIAL “LA PETANCA”

TORRENT CASTELLS  nº 83 PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT
I SALUT 

PROJECTE DE REFORMA DEL CONSULTORI MÈDIC AL BARRI DEL

REMEI/ LOCAL SOCIAL “LA PETANCA” SITUAT AL TORRENT CASTELLS

83 DE PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)

Guillermo Magallón Cobos

Arquitecte 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REFORMA DEL CONSULTORI MÈDIC BARRI DEL REMEI I LOCAL SOCIAL “LA PETANCA”

TORRENT CASTELLS  nº 83 PREMIÀ DE DALT (BARCELONA)

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Reforma d'un equipament de l'Ajuntament de Premià de Dalt
Emplaçament: Torrent Castells 83 (Premià de Dalt) 
Superfície construïda: 138,73 m2 
Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt

      
Arquitecte/s autor/s del Projecte Tècnic: Guillermo Magallón Cobos
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Guillermo Magallón Cobos

Pressupost Execució Material: 69.362,91 euros

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Edifici aïllat, equipament municipal. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Habitatges unifamiliars
Instal·lacions de serveis públics: Vistes/ Soterrades

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut a les obres de construcció 
Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les
previsions  respecte  a  la  prevenció  de riscos  d'accidents  i  malalties  professionals,  així  com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu
desenvolupament,  d'acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  pel  qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de

Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En

cas  d'obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta

Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. 
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, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- 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 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes Oficina Consultora
Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
- 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 
- 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. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

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

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- 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 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
-  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 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col_lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat  i  salut  en  el  moment  d'encomanar  les  feines.  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  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  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.
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Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-  Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-  Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
-  Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d'elements  provisionals  d'accés  (escales,
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes
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Ram de paleta 

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

químiques)

Revestiments i acabats 

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

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del RD 1627/1997) 

-  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 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat,  o  pels  quals  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui
legalment exigible 
-  Treballs  amb exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  quals  la  normativa  específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a  criteri  general  primaran  les  proteccions  col·lectives  en front  les  individuals.  A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.  Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles
treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
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Mesures de protecció col·lectiva 

-  Organització  i  planificació  dels  treballs  per  evitar  interferències  entre  les  diferents
feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada,  amb revisions periòdiques,
control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes) 
-  Comprovació  d'apuntalaments,  condicions  d'estrebats  i  pantalles  de  protecció  de
rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització  i  enllumenat  de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit  pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes) 
– Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

–
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Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els  telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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Normativa  S'estableix  un  certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies  reglamentàries  d'obres  i
construccions a línies elèctriques. Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC
Num. 1075, 30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) (Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994).
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria
y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)
Prevención  de  riesgos  laborales.  Ley  31,  de  08/11/1995  ;  Jefatura  del  Estado  (BOE  Num.  269,
10/11/1995)  Ley 54,  de 12  de diciembre de 2003 ;  Jefatura del  Estado  (BOE 298,  13/12/2003)  De
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24,
31, s'afegeix l'article
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura
del  Estado  (BOE 313,  31/12/1998)  (Correcció  d'errades:  BOE  109  /  07/05/1999)  Medidas  Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
*  Modificació.Ley  25,  de  22  de  diciembre  de  2009  ;  de  la  Jefatura  del  Estado  (BOE  núm.  308,
23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) * Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006) * Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio
de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
 * Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
57, 07/03/2009) * Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485,
de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo.  Real  Decreto  486,  de
14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004) * Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.  Real  Decreto 665,  de 12/05/1997 ; Ministerio  de la Presidencia  (BOE Num. 124,
24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,
17/06/2000) * Modificación.  Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del  Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual. Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188,
07/08/1997) * Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras. Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
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Num. 240, 07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció Ordre, de 12/01/1998 ; Departament
de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones  mínimas de seguridad y  salud en el  trabajo en el  ámbito de las empresas de trabajo
temporal. Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47,
24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia
(BOE Num. 104, 01/05/2001) (Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico. 
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real Decreto
212,  de 22/02/2002 ;  Ministerio  de  la  Presidencia  (BOE Num.  52,  01/03/2002)  *  Modificación.  Real
Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
Se  establecen  disposiciones  mínimas  de seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de  construcción.  Real
Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de
la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) * Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ;
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) * Modificació de l'apartat 4 de
l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204,  25/08/2007)  * Modificació.  Real  Decreto 337,  de 19 de
marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del
Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base
de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de
Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
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.  Real  Decreto  1311,  de  04/11/2005  ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
73, 26/03/2009) 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición al  ruido.  Real Decreto 286,  de 10/03/2006 ; Ministerio de la  Presidencia (BOE Num. 60,
11/03/2006) (Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num.
74, 28/03/2006) (Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
254, 23/10/2007) *Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 99,  23/04/2009)  *Modificació.  Real  Decreto  173,  de  19  de febrero  de  2010;  del  Ministerio  de
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació  apartat  4  de l'article 4.  Real  Decreto  410,  de 31 de marzo de 2010 ; del  Ministerio  de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) *Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI
del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al
amianto. Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat  a la versió catalana i castellana del  Llibre de Visites  de la Inspecció de Treball  i
Seguretat Social. Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num.
4641, 25/05/2006) (Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de
Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) * Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del
Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 
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*  Modificació.  Ley  25,  de  22  de  diciembre  de  2009  ;  de  la  Jefatura  del  Estado  (BOE  núm.  308,
23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
núm. 71, 23/03/2010) 
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General  del  Sector  de la Construcción.
Resolución,  de 01/08/2007 ; Ministerio  de Trabajo y Asuntos Sociales  (BOE Num. 197,  17/08/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 ) 
*Publicació  taules  salarials.  Resolució  de  26  de  febrero  de  2008  ;  Ministerio  de Trabajo y  Asuntos
Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
56,  05/03/2008)  *Diversos  acuerdos.  Resolució  de  18  de marzo  de  2009  ;  Ministerio  de  Trabajo  e
Inmigración (BOE núm. 82, 04/04/2009) 
*Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e
Inmigración  (BOE  núm.  48,  24/02/2010)  *Diversos  acuerdos.  Resolució  de  14  de  julio  de  2010  ;
Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 184, 30/07/2010) Acta. Resolución de 25 de enero de
2011,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  ;  Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración  (BOE  núm.  33,
08/02/2011) Modificació e incorporació annex VII.  Resolución de 5 de abril  de 2011, de la Dirección
General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 90, 20/04/2011) Modificació de
tablas. Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 99, 26/04/2011) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Orden VIV 984,
de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Correccio errades: BOE núm. 230 /
23/09/2009 ) 
Se  aprueba  la  Instrucción  técnica  complementaria  02.2.01  «Puesta  en  servicio,  mantenimiento,
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad
minera. Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146,
17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant Instrucció 2 ;
Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  dels  residus.  Decret  Legislatiu  1,  de  21/07/2009  ;
Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a radiaciones ópticas artificiales. Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) (Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 ) 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de
Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
Registre de delegats i  delegades de prevenció Decret 171,  de 16/11/2010  ; Departament de Treball
(DOGC Num. 5764, 26/11/2010) (Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 ) 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Instrucció 1 ; Direcció General de
Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
Aplicació  del  Reial  Decret  396/2006,  de  31  de  març,  sobre  l'amiant,  al  doblatge  de  cobertes  de
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's
a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions
Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment 
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II. CONTROL DE QUALITAT
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL SEGONS EL CTE

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en

les  obres,  així  com  els  condicionants  del  seu  subministrament,  recepció  i  conservació,

emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de

realitzar  incloent  el  mostreig  del  producte,  els  assaigs  a realitzar,  els  criteris  d’acceptació  i

rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)

-  Característiques  tècniques  de  cada  unitat  d’obra  indicant  el  seu  procés  d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies
admissibles,  condicions  d’acabat,  conservació  i  manteniment,  control  d’execució,  assaigs  i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i  proves  de servei  que s’hagin de realitzar  per  comprovar  les

prestacions finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 

Es faran a partir de:

-  El  control  de  la  documentació  dels  subministrament,  que  com  a  mínim  contindrà  els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials  segons el que estableix la
reglamentació  vigent.  S’efectuarà  d’acord  amb  els  criteris  establerts  en  el  projecte  o
indicats per la DF.

B) Unitats d’obra.

B1.  VERIFICACIONS.  Operacions  de  control  d’execució  d’unitats  d’obra.  Es  comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
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B2.  PROVES  DE  SERVEI.  Assaigs  de  funcionament  de  sistemes  complerts  d’obra,  un  cop
finalitzada aquesta.  Seran les  previstes  en projecte  o  les  ordenades  per  la  DF i  exigides  per  la
legislació aplicable. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb
el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la
Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.

- Excavació:

- Control de moviments de l’excavació.

- Control del material de replè i del grau de compactat.

- Gestió de l’aigua:

- Control del nivell freàtic.

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

- Millora o reforç del terreny:

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.

- Ancoratges al terreny:

- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.

- Estudi geotècnic.

-  Anàlisi  de les  aigües,  sempre que hi  hagi  indici  que aquestes puguin  ser  àcides,  salines  o
d’agressivitat potencial.

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.

3.1 CONTROL DE MATERIALS

Control  dels  components  del  formigó segons EHE,  la  Instrucció  per  a  la  Recepció  de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars: 

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
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Control  de  qualitat  del  formigó  segons  EHE  i  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques
Particulars:

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigó:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles

72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:

- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per  productes certificats com pels que no ho siguin,  els resultats  de control  de

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:

- En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ

Nivells del control de l’execució:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execució a nivell reduït: 
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

- Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.

- Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.
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Fixació de toleràncies d’execució.

Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no

destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de la qualitat de la documentació del projecte:

El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control  de  la  correspondència  entre  la  comanda  i  el  subministrament  mitjançant  la
comprovació de l’albarà.

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
- Es  sol·licitarà,  per  cada  sistema  de  sostre,  la  justificació  documental  del  fabricant  que

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execució:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de l’apuntalament
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons
- Control de la col·locació de les armadures
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
- Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:
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(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no

avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment  de  control  mitjançant  l’aplicació  de  normes  o  recomanacions  de  prestigi

reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció

- Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:

- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció

- Control de qualitat del muntatge

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA

Recepció de materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de

las peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’execució:
- Categoria  A:  peces  i  morter  amb  certificació  d’especificacions,  fàbrica  amb  assaigs

previs i control diari d’execució.
- Categoria  B:  peces  (llevat  succió,  retracció  i  expansió  per  humitat)  i  morter  amb

certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificació, barreja i posada en obra
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Armadura:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal
- Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. TANCAMENTS I PARTICIONS

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.

Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

8. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentació del projecte:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de
manera  expressa  el  compliment  del  “Documento  Básico  DB  SI  Seguridad  en  Caso  de
Incendio”.

Subministra i recepció de productes:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el

“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència front al foc.

Control d’execució en obra:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
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- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la

seva ubicació i muntatge.
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
- Verificar  la  xarxa  de  canonades  d’alimentació  als  equips  de  manega  i  sprinklers:

característiques i muntatge.
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
- Prova de funcionament dels detectors i de la central.
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

9. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els  materials  que  vingui  avalats  per  Segells  o  Marques  de  Qualitat  haurien  de  tenir  la

garantia  per  part  del  fabricant  del  compliment  dels  requisits  i  característiques  mínimes
exigides pel CTE.

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques
dimensionals i la seva densitat aparent.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

10. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.

Subministrament  i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots  els  elements  s’ajustaran  al  descrit  en  el  DB  HS “Salubridad”,  en  la  secció  HS  1

“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.

11. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
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Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció  del  cabdal  exigit  a  la  temperatura  fixada  un  cop  obertes  les  aixetes

estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva

sortida i en les aixetes. 
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
- Funcionament  d’aparells  sanitaris  i  aixetes  (es  comprovarà les aixetes,  les cisternes  i  el

funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

12. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals.

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum. 

13. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
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Control de qualitat
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges: 

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).

14. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.

Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar  característiques  de  caixa  transformador:  envans,  fonamentació-recolzaments,

terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals: 

- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.  
- Característiques  tècniques  dels  components  del  quadre  interruptors,  automàtics,

diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
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Plec de Condicions Tècniques

1. PLECS DE CONDICIONS

1.1PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

1.1.1 DESCRIPCIÓ I ABAST DEL PLEC

Objecte
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte la definició de les condicions que hauran de regir a
l’execució de les obres d’edificació descrites en el present projecte, així com a les partides de l’estat d’amidaments i a la
Memòria.
En cas d’incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a allò que hi ha en els plànols i, en qualsevol cas, a allò
que permeti la més correcta execució de les obres.

Disposicions que es compliran

De caràcter general, que juntament amb aquest Plec es considera vigent i d’aplicació:
Ordenança i Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball.

De caràcter particular que complementen aquest Plec:
Normes UNE, declarades de compliment obligatori per ordres ministerials.

1.1.2 PARTIDES D’OBRA

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E614.- Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col.locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col.locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la D.F. no fixa
altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
          - Parcials ± 10 mm
          - Extrems ± 20 mm
     - Alçària ± 15 mm/3 m
     ± 25 mm/total
     - Aplomat ± 10 mm/3 m
     ± 30 mm/total
     - Gruix dels junts ± 2 mm
     - Distància entre l'última filada i el sostre ± 5 mm
Planor i horitzontalitatde les filades:



Guillermo Magallón Cobos Projecte de Reforma del consultori mèdic barri del remei i local social “La Petanca”
Arquitecte  Torrent castells, 83 (Premià de Dalt)

Plec de Condicions Tècniques

Acabat de la paret Planor Horitzontalitat de les filades
Vista         ± 5 mm/2 m  ± 2 mm/m         ± 15 mm/total  
Per revestir ± 10 mm/2 m  ± 3 mm/m         ± 15 mm/total  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre
l'útltima  filada  i  aquell  element.  Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  morter,  un  cop  l'estructura  hagi  adoptat  les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret interior de tancament, en els brancals, les cantonades i els
elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la D.F. no
fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre
l'útltima  filada  i  aquell  element.  Aquest  espai  s'ha  d'haver  reblert  amb  morter,  un  cop  l'estructura  hagi  adoptat  les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
Gruix paret (cm) Fondària regates (cm)  
         4              <= 2            
         5            <= 2,5           
   6 - 7             <= 3            
       7,5          <= 3,5            
         9              <= 4            
        10              <= 5           
Regates:
     - Pendent >= 70°
     - A dues cares. Separació (parets per revestir) >= 50 cm
     - Separació dels marcs >= 20 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si
es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
     - Obertures <= 2,00 m2No es dedueixen
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50%
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E4F2.-Execució de parets portants o de travament, formades amb peces de ceràmica massissa, calada o totxana, col.locades amb morter de
ciment o morter mixt, per a quedar vista o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col.locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col.locació de plomades en arestes i voladissos
- Col.locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junt i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rossadures i esquitxos de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
La paret ha d'estar aplomada.
Les filades han de ser horitzontals.
No hi ha d'haver fissures.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt.
No hi poden haver elements més petits que mitj peça.
Els junts han d'estar plens de morter.
Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la D.F. no fixa d'altres condicions.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt.
El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir
uniformement les càrregues.
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Regates:
     - Pendent >= 70°
     - Fondària <= 1/6 de l'amplària de la paret
Distància entre junts de dilatació:
- Clima marítim:
          - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 40 m
          - Dosificacions 1:6, 1:1:7 50 m
- Clima continental:
          - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 30 m
          - Dodificacions 1:6, 1:1:7 40 m
Toleràncies d'execució:
     - Amplària de la paret - 10 mm
     + 15 mm
     - Alçària parcial ± 15 mm
     - Alçària total ± 25 mm
     - Replanteig d'eixos parcials ± 10 mm
     - Replanteig d'eixos extrems ± 20 mm
     - Aplomat en una planta ± 10 mm
     - Aplomat total ± 30 mm
     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m
     ± 15 mm/total
- Planor dels paraments (regle 2 m):
          - Per a revestir ± 10 mm
          - Per a quedar vist ± 5 mm
     - Gruix dels junts ± 2 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc.. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
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Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
No es poden moure les peces una vegada col.locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la
a col.locar.
Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
     - Obertures de 2,00 m2 com a màxim No es dedueixen
     - Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim Es dedueix el 50%
     - Obertures de més de 4,00 m2 Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

REVESTIMENTS

E811.- Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes
amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat mestrejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha
de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
     - Arrebossat esquerdejat <= 1,8 cm
     - Arrebossat mestrejat o a bona vista 1,1 cm
Arrebossat mestrejat:
     - Distància entre mestres <= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
│   Tipus arrebossat     Planor (mm/m)  Aplomat a cada planta en p.    Nivell previst en p.horitzontal        
│esquerdejat  ± 10   
│A bona vista   ± 5            ± 10                  ± 10           
│Mestrejat      ± 3            ± 5                    ± 5            
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Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o mestrejat:
     - Gruix de l'arrebossat ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
     - Horitzontalitat o aplomat ± 2 mm/m
     ± 5 mm/total
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al
damunt, com a mínim. Per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és mestrejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la
segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests  criteris  inclouen  la  neteja  dels  elements  que  configuren  les  obertures,  com és  ara  bastiments  que  s'hagin
embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E812.- Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
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- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols,
fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
│  Tipus d'enguixat  Duresa mitjana  
│A bona vista           >= 50      
│Reglejat o reglada      >= 55       
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
     - Distància entre les mestres o tocs <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
     - Gruix de l'enguixat ± 2 mm
Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

Parament Tipus enguixat
A bona vista Reglejat

Vertical Planor ± 1mm / 0,2m
± 5mm / 2m

Aplomat /planta ± 10mm         5mm        
Corbat       Curvatura prevista      ± 5mm /plantilla 1m ± 3mm /plantilla 1m 
Horitzontal  Planor         ± 1mm / 0,2m     

± 10mm / 2m      ± 5mm / 2m      
Nivell previst ± 10mm        ± 5mm        

Inclinat     Planor         ± 1mm / 0,2m     
± 10mm / 2m      ± 5mm / 2m

Inclinació prevista  ± 10mm        ± 5mm 
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que
els formen.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al
damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
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Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els
casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes
característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista,  a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar  en dues operacions: una
d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquets criteris inclouen la superfície dels paraments laterals  de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb
els criteris següents:
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E826.-Revestiments realitzats amb rajola de ceràmica vidriada, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors,
horitzontals o verticals.
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col.locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han de ser rectes i han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants.
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació <= 20 m2
Junts:
│  Situació del parament Amp.junts (mm) Dist. entre junts dilatació (m) Amp.j.de dilatació (mm) 
│  Interior >= 1    <= 8 >= 10 
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│  Exterior   >= 1           <= 3               >= 10        

Gruix del morter:
│Tipus de morter │Gruix del morter  (mm)  
│ Morter          10 - 15      
│ Morter adhesiu      2 - 3      
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
│Situació del parament  │ Amplària dels junts (mm)    │
│         Interior    ± 0,5
  Exterior ± 1            
     - Planor ± 2 mm/2 m
     - Paral.lelisme entre els eixos dels junts ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL.LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adherència del morter adhesiu.
El  morter adhesiu s'ha de preparar i  aplicar  segons les instruccions del fabricant.  S'ha d'aplicar  sobre superfícies de
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm
de fondària).
COL.LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E833.-Revestiments  realitzats  amb peces de pedra artificial  o natural,  aplicats  en paraments verticals,  interiors  o  exteriors  i  en  faixes
exteriors, horitzontals o verticals, col.locats amb elements metàl.lics (ganxos o platines), fixats amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col.locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts entre les plaques han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la
D.F. no especifica d'altres condicions.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F.
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Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col.locats en el junt
horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar
dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça >= 2
Separació entre fixacions <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3
Toleràncies d'execució:
     - Planor ± 2 mm/2 m
     - Sobreplom cap a l'interior ± 2 mm/2 m
     - Sobreplom cap a l'exterior Nul
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col.locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions del projecte.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E844.-Cel ras realitzat amb plaques cartó-guix per quedar vistes o per a revestir, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant
barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col.locació i suspensió dels perfils de la trama
- Col.locació de les plaques
- Segellat dels junts
Sistema desmuntable:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col.locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama
- Col.locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
S'han de col.locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic
per a junts.
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col.locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Separació entre punts de suspensió <=  1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat <= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
     - Planor ± 2 mm/m
     - Nivell ± 10 mm
     - Alineació dels perfils ± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
     - Obertures <= 1 m2 No es dedueixen
     - Obertures > 1 m2 Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* NTE-RTP/73 "Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de techos de placas."

E898.- Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Pintat d'estructures de fusta
- Pintat d'estructures d'acer
- Pintat d'estructures de formigó
- Pintat de paraments de fusta
- Pintat de paraments d'acer
- Pintat de paraments de ciment
- Pintat de paraments de guix
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat
- Pintat de fusteria de fusta
- Pintat de fusteria d'acer
- Pintat d'elements de calefacció
- Pintat de tubs d'acer
- Pintat de tubs de PVC
- Pintat de tubs de coure
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes d'emprimació, de protecció o de fons,
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment >= 125 micres
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:
          - Velocitat del vent > 50 km/h
          - Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un
15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos
sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions
del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
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El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al
6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
│Material superficie  │ Hivern  │   Estiu     
│       Guix          │3 mesos  │   1 mes     
│      Ciment         │ 1 mes   │ 2 setmanes  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
     - Obertures <= 1 m2 No es dedueixen
     - Obertures > 1 m2 Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
     - Obertures <= 2,00 m2No es dedueixen
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50%
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100%
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
     - Més d'un 75% del total Es dedueix el 50%
     - Menys del 75% i més del 50% del total Es dedueix el 25%
     - Menys del 50% del total o amb barretes No es dedueix
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.
La superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT DE BARANES I REIXES O D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PINTAT DE TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8K1.- Formació d'escopidor de 12 a 29 cm d'amplària, amb peces ceràmiques.
S'han considerat els escopidors següents:
- De rajola ceràmica
- De maó col.locat a sardinell
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col.locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els trencaaïgues o les peces d'acabat de l'escopidor, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
Desnivell:
│Tipus peça │Amplària escopidor (cm)  Desnivell   (cm)   
│                 12          >= 0,25    
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│ Rajola         15          >= 0,3     
25          >= 0,5
29          >= 0,6 

│  Maó      12 - 15        >= 1,5
│           25 - 29        >= 3,0

Sortint del trencaaigües >= 3 cm
Sortint dels maons >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
     - Horitzontalitat ± 2 mm/m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 35°C
- En exteriors:
          - Velocitat del vent > 50 km/h
          - Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
Si la col.locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no
absorbir l'aigua del morter.
ESCOPIDOR FORMAT AMB RAJOLA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segón gruix s'han de col.locar a trencajunt respecte a
l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PAVIMENTS

E93A.-Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col.locació del morter per a cada peça
- Col.locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col.locació de la beurada
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació dels junts
- Col.locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:
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Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades.
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
     Celles <= 1 mm
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La  capa  de  millora  ha d'estar  ben  adherida al  suport  i  ha  de  formar una  superfície  plana,  fina,  llisa  i  de  porositat
homogènia.
Gruix <= 1 cm
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Gruix ± 1 mm
     - Horitzontalitat ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir
una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1)
(mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre) >= 3 kg/mm2
Resistència característica estimada del
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Gruix ± 5 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
TERRATZO:
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la
beurada.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecatge ràpid i de 20 a 30
min si és d'assecatge lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i
durant 24 h si és d'assecatge lent.
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S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col.locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9DA.-Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col.locat amb morter adhesiu.
S’han considerat les següents col.locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
COL.LOCAT A ESTESA:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col.locar
- Col.locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col.locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col.locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Els junts s'han de reblir amb morter
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Gruix dels junts ± 2 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
     Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m
COL.LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col.locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
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Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Gruix dels junts ± 0,5 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
     Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu.
S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9DB.-Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col.locat amb morter adhesiu.
S’han considerat les següents col.locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
COL.LOCAT A ESTESA:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col.locar
- Col.locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col.locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col.locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Els junts s'han de reblir amb morter
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Gruix dels junts ± 2 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
     Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m
COL.LOCAT A ESTESA:
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Les peces han d'estar col.locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
     - Nivell ± 10 mm
     - Gruix dels junts ± 0,5 mm
     - Planor ± 4 mm/2 m
     Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu.
S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FUSTERIA, INTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

EAQD.-Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col.locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
     - Horitzontalitat ± 1 mm
     - Aplomat ± 3 mm
     - Pla previst de la fulla respecte al bastiment ± 1 mm
     - Posició de la ferramenta ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment >= 0,2 cm
 <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment <= 0,2 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ



Guillermo Magallón Cobos Projecte de Reforma del consultori mèdic barri del remei i local social “La Petanca”
Arquitecte  Torrent castells, 83 (Premià de Dalt)

Plec de Condicions Tècniques

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EF52.-Instal.lació de conduccions amb tub de coure semidur o recuit.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil.laritat
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles
(muntants, etc.)
-  Grau  mitjà,  que  correspon a  una  xarxa  equilibrada  en  trams  lineals  i  amb accessoris  (distribucions  d'aigua,  gas,
calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
En les instal.lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal.lacions de tub soldat per capil.laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil.laritat.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5%
per a possibilitar l'evaquació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic.
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els  tubs  han  de  ser  accessibles.  Les  canonades  s'han  d'estendre  perpendicularment  o  paral.lelament  respecte  a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports han de ser de llautó.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre el suport i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
Separació màxima entre suports (en metres):
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   │          Diàmetre del tub (mm)         │
│                   │────────────────────────────────────────│
│                   │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Trams verticals    │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'instal.lació:
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     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m
     <= 15 mm/total
COL.LOCACIÓ ENCASTADA:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure
dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal.lació:
     - Nivell o aplomat <= 2 mm/m
     <= 15 mm/total
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

EJ18.-Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el
seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal.lació:
     - Nivell ± 10 mm
     - Caiguda frontal respecte al pla horitzontal <= 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ28.-Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç



Guillermo Magallón Cobos Projecte de Reforma del consultori mèdic barri del remei i local social “La Petanca”
Arquitecte  Torrent castells, 83 (Premià de Dalt)

Plec de Condicions Tècniques

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta,  la bateria o el  braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal.lació:
     - Nivell ± 10 mm
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega
amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."

EJ13.-Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Encastat a un taulell
- Sobre un peu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el
seu defecte, la indicada per la D.F.
Si el lavabo es col.loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col.locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el
segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui
el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >=
2,5 mm2.
Toleràncies d'instal.lació:
     - Nivell ± 10 mm
     - Caiguda frontal respecte al pla horitzontal <= 5 mm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EG31.-Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV,
unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2, muntat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat superficialment
- Col.locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per
simple recargolament o enrrotllament dels fils.
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal.lació.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata
d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes >= 10 cm
Toleràncies d'instal.lació:
     - Penetració del conductor dins les caixes ± 10 mm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, i la seva posició ha de
ser l'establerta al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions <= 80cm
Distància vertical entre fixacions <= 150cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació >= 0°C
EN TUB:
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys
a la seva coberta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con XLPE, no
armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).

EQ51.-Taulells de pedra natural col.locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col.locació del taulell sobre els suports
- Rejuntat del taulell al parament
CONDICIONS GENERALS:
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El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
S'han de col.locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable.
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell  amb el parament ha de quedar
rejuntat.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la D.F. Si no
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
     - Horitzontalitat ± 0,1%
     - Alçària ± 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Després de la col.locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb
què s'han collat.
No s'ha de col.locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.1.3 ESTUDI DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA

1 Disposicions generals

En tot allò no previst en el Plec General de Condicions de l’obra,  seran d’aplicació  les disposicions Ordres, Ordres,
Decrets i Lleis que s’indiquen a les disposicions de l’esmentat Plec, al qual s’haurà de recórrer per solventar qualsevol
dubte o interpretació.

2 Condicions generals

El  contractista  nomenarà  la  persona  i/o  laboratori  oficial  homologat  que  hagi  d’ésser  per  la  seva  part  al  front  i  en
representació  d’ell  a  les  obres,  per  a  la  realització  de  la  pressa  de  mostres  i  realització  dels  assatjos  que  siguin
d’aplicació. Aquest representant haurà de ser sotmès a l’acceptació del Director de l’obra.

2.1 Documents a lliurar pel contractista

Els documents tant de projecte com els complementaris que siguin lliurats al contractista per part de la Direcció facultativa
de l’obra tindran caràcter contractual o informatiu segons es disposa:

Documents contractuals: els que disposa el Reglament General de Contractes de l’Estat i la clàusula 7 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres (Contratos del Estado).
En cas que un altre document tingui caràcter contractual, s’haurà de fer constar explícitament al contracte d’obres.
Documents informatius: les dades sobre sondeig, procedència de materials, assatjos, condicions locals, diagrames de
moviment  de  terres,  estudis  de  maquinària,  condicions  climàtiques,  justificació  de  preus  i,  en general,  tots  els  que
habitualment conté un Projecte: Memòria, plànols, plec de condicions, amidament i pressupost són documents informatius i,
en conseqüència,  hauran d’acceptar-se  tan  sols  com a  complements de la  informació  que el  contractista  ha d’adquirir
directament i pels seus propis mitjans. Per tant, el contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu
defecte o negligència a la consecució de totes les dades que afecten el contracte, el planejament, replantejament i execució de
l’obra.

3 Descripció de les obres

Les  obres  queden  definides  en  els  documents  del  projecte,  com  són  la  Memòria,  Plànols,  Plec  de  Condicions  i
Pressupost.

4 Control de qualitat de l’obra
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S’entén per control de qualitat al conjunt d’accions planejades i sistemàticament necessàries per garantir les condicions
adients de les estructures, components, paviments i instal·lacions que es construeixin de conformitat al Contracte, codis,
normes i especificacions de disseny del present Projecte.
El control de qualitat comprendrà els següents aspectes:
Qualitat de matèries primeres
Qualitat d’equips o materials subministrats a l’obra, fins i tot el seu procés de fabricació
Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge)
Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves)

4.1 Programa de control de qualitat

La Direcció de l’obra tindrà, en tot moment, accés a la mateixa,  a fonts de subministrament, fàbriques, processos de
producció, laboratoris i arxius de control de qualitat del contractista o subcontractes del mateix.
El contractista subministrarà al seu càrrec tots els materials que hagin d’ésser sotmesos a assaig, i donarà les facilitat
necessàries per realitzar la feina.
Les despeses de l’execució dels assatjos, seran a compte del contractista fins el 1,5% del PEM i a més, en els següents
casos:
Si a conseqüència de l’assaig el subministre, material o unitat d’obra és rebutjat.
Si es tracta d’assatjos tradicionals proposats pel contractista o bé sobre partides assajades i que hagin estat rebutjades
per la Direcció d’obra.
Tots els assatjos i proves a realitzar pel fabricant.
Les despeses ocasionades al contractista com a conseqüència de llurs obligacions que contrau en compliment dels Plecs
de Condicions de l’obra, aniran a càrrec del contractista i s’entenen incloses en els preus del contracte.

4.2 Nivell de control de qualitat

En els documents d’aquest Projecte s’especifiquen els tipus i nombre d’assatjos a realitzar de forma sistemàtica durant
l’execució de l’obra pel control de qualitat de la mateixa. El nombre d’assatjos indicat és mínim i  en cas d’indicar-se
diversos criteris per a la determinació de la freqüència d’assaig, es prendrà sempre el de major nombre, sempre sota el
criteri del Director de l’obra que indicarà, tant la freqüència d’assaig com el tipus i altres circumstàncies.

1.1.4 ORIGEN  I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

1 Material a subministrar pel contractista

Tots els materials per l’execució de l’obra seran subministrats pel contractista a excepció dels que explícitament s’indiqui
que hauran d’ésser subministrats per tercers.
Els  materials  portaran el  segell  de qualitat  AENOR o similar  i  procediran directament  i  exclusiva de llocs,  fàbrica o
marques escollides pel contractista, prèvia aprovació del Director de l’obra.

2 Qualitat dels materials

Tots els materials a emprar a l’obra hauran de complir amb les condicions del Plec de Condicions,  les indicades en
aquest estudi i rebre l’aprovació directa de Director d’obra. Els treballs que es  realitzin amb materials no assajats o sense
ser aprovats per la Direcció, seran considerats com a defectuosos i fins i tot rebutjats.
No s’utilitzaran materials ni s’escolliran o encarregaran sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de
l’obra.
Les proves i assatjos corresponents no es realitzaran sense prèvia notificació a la Direcció de l’obra i s’assajaran de
conformitat amb el programa de control per laboratoris oficials homologats.
El contractista haurà de subministrar i retirar els materials per assaig en quantitat suficient perquè el  laboratori pugui
realitzar les proves necessàries i donarà a la Direcció de l’obra els resultats de les mateixes.
El contractista té l’obligació de situar a peu d’obra l’emmagatzematge i les sitges dels materials, amb la suficient capacitat
i disposició perquè es pugui assegurar el control de qualitat dels mateixos, amb temps suficient perquè siguin coneguts
els  resultats  de  les  proves  abans  de  ser  emprats  i  de  tal  manera  que  es  garanteixi  el  manteniment  de  les  seves
característiques i aptituds per ésser emprats a l’obra.
Quan els materials emmagatzemats o per utilitzar  a l’obra no tinguessin les condicions exigides o no siguin satisfactoris
per  la Direcció de l’obra,  aquesta  donarà ordres al  contractista perquè siguin retirats  i  substituïts  per  altres,  amb la
conformitat  de la Direcció de l’obra.
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Els materials rebutjats que no s’utlitzin en reblerts de la mateixa obra, com les restes de guix, hauran  de ser retirats
immediatament  de  l’obra,  a  càrrec  del  contractista  i  abocats  en  llocs  autoritzats,  d’acord  amb el  Decret  201/1994,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

1.2PLEC DE CONDICIONS GRALS. DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

Capítol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells
tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la
legislació  aplicable,  al Promotor  o propietari  de l'obra,  al  Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i
encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor
de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, medicions i pressupost).

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement
o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en
els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl.
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin.
c)  Assistir   a  les obres,  tantes vegades com ho requereixi  la seva naturalesa i  complexitat,  per  tal  de resoldre  les
contingències que es  produïssin  i impartir  les instruccions complementàries   que calguin per  aconseguir la solució
arquitectònica correcta.
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en
aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic,  el
certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
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a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c)  Efectuar  el  replanteig  de  l'obra  i  preparar  l'acta  corresponent  subscribint-la  juntament  amb l'Arquitecte  i  amb  el
Constructor.
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la
seva correcta execució.
e) Ordenar  i  dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i  amb les regles de bona
construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres
unitats  d'obra  segons les  freqüències  de mostreig  programades  en el  pla de  control,  així   com efectuar  les  altres
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva  d' acord amb el projecte i la normativa
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i
a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a)  Organitzar  els   treballs   de   construcció,   redactant  els  plans  d'obra  que  calguin  i  projectant  o  autoritzant  les
instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el  Pla de Seguretat  i  Salut  en el  treball  en el  qual s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin i  complementin les
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant -ne
els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes
d'aplicació.
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de
la seva comesa.
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient  per  a la   comprensió  de  la  totalitat   de  l'obra  contractada, o en cas  contrari,  sol.licitarà  els  aclariments
pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra  sempre que  a la  mateixa intervingui  més  d'una empresa,  o  una  empresa  i  treballadors  autònoms o diversos
treballadors autònoms.
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Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla
de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors
autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El  Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin
extendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en
  el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i
salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa"
el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir
en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment  d'aquesta  obligació  o,  en general,  la manca de qualificació  suficient  per  part  del  personal  segons  la
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins
que sigui esmenada la deficiència.
Presència del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal
de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a
cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En  cas  de defecte  d'especificació  en el  Plec  de  Condicions  particulars,  s'entendrà que  cal  un reformat  de  projecte
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més
del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a
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tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres,
avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer  el  Constructor, haurà de
dirigir-la,  dins  precisament  del  termini  de  tres  dies,  a  aquell  que  l'hagués  dictat,  el  qual  donarà  al  Constructor  el
corresponent rebut si així ho sol.licités.

Article  13.- El  Constructor  podrà  requerir  de  l'Arquitecte  o  de  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  segons  les  seves
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el  Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord
amb  les  condicions  estipulades  en  els  Plecs  de  Condicions  corresponents.  Contra  disposicions  d'ordre  tècnic  de
l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva
responsabilitat,  si  ho estima oportú,  mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte,  el  qual  podrà limitar la seva
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte

Article  15.- El  Constructor  no  podrà recusar  als  Arquitectes,  Aparelladors,  o  personal  encarregat  per  aquests  de  la
vigilància  de l'obra,  ni  demanar  que  per  part  de la  propietat  es  designin  altres  facultatius  per  als  reconeixements i
medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per
això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència
greu  que  comprometi  o  pertorbi  la  marxa  dels  treballs,  podrà  requerir  el  Contractista  perquè  aparti  de  l'obra  als
dependents o operaris causants de la pertorbació.

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se
en el seu cas, a allò estipulat en el  Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos
en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi
donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article  20.- El  Constructor  començarà  les  obres  en  el  termini  marcat  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin
executats els treballs corresponents i,  en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini  exigit en el
Contracte.
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què,
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes

Article  22.- D'acord amb el  que  requereixi  la  Direcció  Facultativa,  el  Contractista  General  haurà de  donar  totes  les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin
en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de
mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per
fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prórroga per causa de força major

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada  per  l'acompliment  de  la  Contracta,  previ  informe  favorable  de  l'Arquitecte.  Per  això,  el  Constructor
exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,  al.legant com a
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit
no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb
allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els
plànols  que  calguin  per  tal  que  quedin  perfectament  definits;  aquests  documents  s'extendran  per  triplicat  i  se
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots
tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a
efectuar les medicions.

Treballs defectuosos
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Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò
especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat
i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels
materials  emprats  o  aparells  col.locats  sense  que  li  exoneri  de  responsabilitat  el  control  que  és  competència  de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials
d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui
en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a
càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article  29.- Si  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic  tingués  raons de  pes  per  creure  en  l'existència  de  vicis  ocults  de
construcció  en  les  obres  executades,  ordenarà  efectuar  a  qualsevol  moment,  i  abans  de  la  recepció  definitiva,  els
assaigs,  destructius o no, que cregui necessaris per  reconèixer  els treballs que suposi que són defectuosos, donant
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient,  excepte  en  els  casos  en  què  el  Plec  Particular  de  Condicions  Tècniques  preceptuï  una  procedència
determinada.
Obligatòriament,  i  abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador  o
Arquitecte  Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el
Calendari de l'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials
i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha
fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
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Si els materials,  elements d'instal.lacions  o  aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri  de l'Arquitecte,  es
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en
condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat
de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligació del Constructor  mantenir netes les obres i  els seus voltants, tant  de runa com de materials
sobrants,  fer  desaparèixer  les  instal.lacions  provisionals  que  no siguin  necessàries,  així  com adoptar  les  mesures  i
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article  37.- Trenta  dies  abans  de  finalitzar  les  obres,  l'Arquitecte  comunicarà  a  la  Propietat  la  proximitat  del  seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el  seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per
tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final  de les obres, amb les especificacions i
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5,
de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la
seva  medició  definitiva,  amb  la  assistència  precisa  del  Constructor  o  del  seu  representant.  S'extendrà  l'oportuna
certificació  per  triplicat  que,  aprovada per  l'Arquitecte amb la seva signatura,  servirà per  l'abonament  per  part  de la
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no
haurà de ser inferior a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment
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Article  41.- Les  despeses  de  conservació  durant  el  termini  de  garantia  comprès  entre  les  recepcions  provisional  i
definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu
càrrec  aquells  desperfectes  inherents  a  la  conservació  normal  dels  edificis  i  quedaran  només  subsistents  totes  les
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Prórroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes,
la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer
les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest
Plec.  Per  a les  obres  i  treballs  no acabats però acceptables a  criteri  de l'Arquitecte  Director,  s'efectuarà una sola  i
definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general

Article  45.- Tots  els  que  intervenen  en  el  procés  de  construcció  tenen  dret  a  percebre  puntualment  les  quantitats
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article  46.- La  propietat,  el  contractista  i,  en  el  seu  cas,  els  tècnics  poden  exigir-se  recíprocament  les  garanties
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
Epígraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta
(art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà
en l'anunci de l'esmentada subhasta i  la seva quantia serà d'ordinari,  i  exceptuant estipulació distinta  en el  Plec de
Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva
que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional
que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions
contractades, l'Arquitecte-Director,  en nom i  representació del  Propietari,  els ordenarà executar  a un tercer  o,  podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.
Epígraf 3: Dels preus

Composició dels preus unitaris

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la
unitat d'obra.
b)  Els  materials,  als  preus  resultants  a  peu d'obra,  que  quedin  integrats  en  la  unitat  de què es  tracti  o  que  siguin
necessaris per a la seva execució.
c)  Els  equips  i  sistemes  tècnics  de  seguretat  i  higiene  per  a  la  prevenció  i  protecció  d'accidents  i  enfermetats
professionals.
d)  Les  despeses  de  personal,  combustible,  energia,  etc.  que  tinguin  lloc  per  l'accionament  o  funcionament  de  la
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals
per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses  financeres,  càrregues  fiscals  i  taxes  de  l'administració,  legalment
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial.

Preu de Contracta
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El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén
per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per
cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer
lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més
freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3
per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb
la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la
variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmagatzematge de materials

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni
per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservació en serà responsable el Contractista.
Epígraf 4: Obres per administració

Administració

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
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b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa

Article  60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa"  aquelles en què el  Propietari  per si  mateix  o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament
les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en
definitiva,  intervenint  directament en totes les operacions precises perquè el  personal i  els obrers contractats  per ell
puguin  realitzar-la;  en aquestes  obres  el  constructor,  si  hi  fos,  o  l'encarregat  de  la  seva  realització,  és  un simple
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la
doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i  un Constructor
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els
treballs  han  d'emprar-se  i,  a  la  fi,  tots  els  elements  que  cregui  necessaris  per  regular  la  realització  dels  treballs
convinguts.
b)  Per  part  del  Constructor,  l'obligació  de  portar  la  gestió  pràctica  dels  treballs,  aportant  els  seus  coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi
per a l'execució dels treballs,  percibint per  això del Propietari  un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total  de les
despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi
haguessin,  les  despeses  d'administració  les  presentarà  el  Constructor  al  Propietari,  en  relació  valorada  a  la  qual
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic:
a)  Les factures  originals  dels  materials  adquirits  per  als  treballs  i  el  document  adequat  que justifiqui  el  dipòsit  o la
utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb
una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines
que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut  el
Constructor se li  aplicarà,  si  no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars  i els de seguretat  preventius d'accidents,  les despeses generals  que
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
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Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al
Propietari,  o en la seva representació  a l'Arquitecte-Director,  els preus i  les  mostres dels  materials  i  aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article  65.- Si  l'Arquitecte-Director  advertís en els comunicats  mensuals d'obra executada que preceptivament  ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades
fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la
quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que
pels  conceptes  abans  expressats  correspondria  abonar-li  al  Constructor  en  les  liquidacions  quinzenals  que
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals
vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos
i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el  Plec Particular  de
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el
nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t.  Per  llistes  de  jornals  i  rebuts  de  materials  autoritzats  en  la  forma que el  present  "Plec  General  de  Condicions
econòmiques" determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars"
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos,
segons la medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general,
cúbica,  superficial,  lineal,  ponderal  o  numeral  corresponent  per  a  cada  unitat  d'obra,  els  preus  assenyalats  en  el
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pressupost  per  a  cadascuna d'elles,  tenint  present  a més allò  establert  en  el  present  "Plec  General  de Condicions
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de
deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades
amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu
(10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la
resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les
obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per
cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista,  inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu
més  alt,  o  executés  amb dimensions  més  grans  qualsevol  part  de  l'obra  o,  en  general  introduís  en  l'obra  sense
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant,
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article  70.- Exceptuant  el  preceptuat  en  el  "Plec  de  Condicions  Particulars  d'índole  econòmica",  vigent  en  l'obra,
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia
medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida
alçada, deduïts dels similars contractats.
c)  Si  no  hi  ha  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra  iguals  o  similars,  la  partida  alçada  s'abonarà  íntegrament  al
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar,
en aquest cas,  l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de
seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que
figuren en el  Pressupost  aprovat o,  en el  seu defecte,  als que anteriorment  a l'execució convinguin ambdues parts,
incrementant-se  l'import  total  amb el  percentatge  que  es  fixi  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars  en  concepte  de
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària,
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el
Contractista  tindrà l'obligació de fer-los i  de pagar les despeses de tota mena que ocasionin,  i  li  seran abonats pel
Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments
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Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director,
en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els
preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas
contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si  encara transcorreguessin dos mesos a partir  de l'acabament d'aquest termini  d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments,
quan  el  Contractista  no  justifiqui  que  en  la  data  de  l'esmentada  sol.licitud  ha  invertit  en  obra  o  en  materials
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a
no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En  tots  aquests  casos  serà condició  indispensable  que  ambdues  parts  contractants,  abans  de  la  seva  execució  o
utilització,  convinguin per escrit  els  imports totals  de les unitats millorades, els preus dels  nous materials  o aparells
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats
contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
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Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de
les  obres,  aquest  determinarà  el  preu o  partida  d'abonament  després  de  sentir  al  Contractista,  el  qual  s'haurà  de
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar
l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

Assegurança de les obres

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins
la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom
del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses,
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i
que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si
res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans
de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en
el  cas  que  l'edifici  no  hagi  estat  ocupat  pel  Propietari  abans  de  la  recepció  definitiva,  l'Arquitecte-Director,  en
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de
menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que
fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article  80.- Quan  durant  l'execució  de  les  obres  el  Contractista  ocupi,  amb  la  necessària  i  prèvia  autorització  del
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per
fer-ne entrega a l'acabament del ontracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat,
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi
utilitzat.
En  el  cas  que  en acabar  el  contracte  i  fer  entrega  del  material,  propietats  o  edificacions,  no  hagués  acomplert  el
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

Premià de Dalt, Agost  de 2022

Arquitecte Promotor
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Obra CER CLA VAL ( R )
138,35 no si

X - 1 3,60 5,04 170101 NP D5 R5

X - 1 5,63 5,07 170103 NP D5 R5-R10

- - 1 0,11 0,04 170904 NP D5-D9 R5

- - 2 1,34 0,54 170802 NP D5 R5

X - 1 0,25 0,09 170407 NP - R4

Fusta X - 2 2,00 0,50 170201 NP - R1-R3

X - 2 0,00 0,00 170202 NP D5 R5

X - 2 1,43 0,22 170203 NP D5 R5

X - 2 1,64 0,11 150501 NP D5 R1-R3

- X 2 0,30 0,02 150110 P R3-R4-R5

CER CLA m3 m3 m3 m3

170101 NP 3,60 5,04 0,53 0,74 1,51 2,11 1,57 2,19

170103 NP 5,63 5,07 0,06 0,05 4,53 4,07 1,04 0,94

170904 NP 0,11 0,04 0,00 0,00 0,06 0,02 0,05 0,02

170802 NP 1,34 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,54

170407 NP 0,25 0,09 0,17 0,06 0,07 0,03 0,00 0,00

Fusta 170201 NP 2,00 0,50 1,31 0,33 0,22 0,06 0,47 0,12

170203 NP 1,43 0,22 0,26 0,04 0,30 0,05 0,87 0,13

150501 NP 1,64 0,11 0,11 0,01 0,52 0,04 1,01 0,07

150110 P 0,30 0,02 0,06 0,00 0,06 0,00 0,18 0,01

- - 16,32 11,64 2,50 1,23 7,27 6,38 6,55 4,03

NOTA I : 

NOTA II : 

Productor Gestor

m3 6

Obra €/m3 Total Total Km €/km

4,86 - - 0,00 0,00

7,60 - - 0,00 0,00

0,15
- -

0,00 0,00

1,82 - - 0,00 0,00

Pes Obra Total Total Km €/km

0,09 - - 0,00 0,00

Fusta 0,50 - - 0,00 0,00

0,00 - - 0,00 0,00

0,22 - - 0,00 0,00

0,11 - - 0,00 0,00

0,02

- -

0,00 0,00

versió V3 2018

Identificació de l'Obra:
Adreça: Municipi/Comarca: Premià de Dalt (Maresme)

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Guillermo Magallón Cobos Tipus d'intervenció: Rehabilitació

RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ

Separació 
selectiva 

RD105/08 i D89/10

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i 

característiques dels 
residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Inst. 
Tractament

Abocador Volum real            
  m3

Pes         
               

 Tn

ELIM     ( 
D )

sup construïda (m2)

Formigó

Material ceràmic

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Guix

Metalls

Vidre

Plàstic

Paper i cartró

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

D5-D9-
D10

RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ

Tipologia, classificació i totals de residus 
Fase de fonamentació i 

estructures
Fase de tancaments Fase d'acabats

desglossament per fases Tn Tn Tn Tn

Formigó

Material ceràmic

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Guix

Metalls

Plàstic

Paper i cartró

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

Totals:

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La separació 
de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un gestor de 
residus extern.

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Posseïdor Codi del gestor

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador Transport (unitat/m3)

Esponjament 35,00 % Inst. Tractament

Formigó

Material ceràmic

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Guix

Tn Inst. Tractament €/Tn

Metalls

Vidre

Plàstic

Paper i cartró

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO
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Identificació de l'Obra:
Adreça: Municipi/Comarca: Premià de Dalt (Maresme)

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Guillermo Magallón Cobos Tipus d'intervenció: Rehabilitació

VALORACIÓ TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128,04

11,64 11 150,00 €

NOTA:

NP

P 

DP 

D1 R1

D2 R2

D3 R3

D4 

D5 R4

D6 R5

D7 R6

D8 R7

D9 R8

D10 R9

D11 R10

D12 R11

D13 R12

D14 

D15

R13

R14

R15

Import DIPÒSIT Gestor de residus         
                                                 Reial 

Decret 210/2018

                     Residus de construcció Total dipòsit

Tn €/Tn

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Classificació del residu

Residus no perillosos

Residus perillosos

Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) Recuperació o regeneració de dissolvents

Injecció en profunditat Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

Abocament al medi aquàtic, excepte al mar Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

Abocament al mar, incl. inserció al llit marí Regeneració d’àcids o de bases

Tractament biològic no especificat Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

Tractament fisicoquímic no especificat Valorització de components procedents de catalitzadors

Incineració a la terra Regeneració o un altre nou ús d’olis

Incineració al mar Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

Emmagatzematge permanent Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

Preparació per a la reutilització

Rebliment
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Informació Urbanística
Coordenades UTM: 444844,83 - 4594499,04

 

Municipi 08230 Premià de Dalt   
 
Classificació
Codi Ajuntament UC Sòl urbà 
Codi MUC SUC Sòl urbà 
 
Qualificació
Codi Ajuntament 5 Sistema urbanístic d'equipaments comunitaris 
Codi MUC SE Sistemes, Equipaments 
 
Planejament territorial
Pla territorial metropolità de Barcelona
 
Planejament general
Expedient Tipus
2018/67068/C  Pla director urbanístic 
2003/6558/B  Pla d'ordenació urbanística municipal  
 
Planejament derivat
Expedient Tipus
1988/5111/B  Pla especial protecció patrimoni i cat. 
 
Cadastre
Referència Cadastral: 4948606DF4944N
TO CASTELLS 79 PREMIA DE DALT (BARCELONA)
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