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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU 
SITUAT A L´AV. JOAQUIM DE SAGRERA Nº 11,13 i 15  

  

MEMÒRIA   

1.  ANTECEDENTS  

De conformitat amb l acord del Ple extraordinari que es va reunir el 19 de desembre del 2013, 
l Ajuntament de Terrassa, dins de l àrea de Planificació Urbanística i Territori, des del Servei d Obres i 
Gestió de l Espai Públic, desenvolupa una iniciativa que contribueix a millorar les condicions 
funcionals, de mobilitat, d accessibilitat i de manteniment dels espais de convivència, del sistema de 
recollida de residus i de neteja viària, i a la promoció d activitats a l espai públic, de la ciutat.  

Aquesta iniciativa es recull amb el nom PROGRAMA DE MILLORA DE L ESPAI PÚBLIC.  

El PROGRAMA DE MILLORA DE L ESPAI PÚBLIC, integra diferents actuacions en els següents 
àmbits de la ciutat:  

1) L execució de petits projectes d adaptació o condicionament de places i parcs, que pot 
incloure actuacions en el paviment, drenatge, enllumenat, mobiliari urbà i jardineria. 

2) L execució de petits projectes en cruïlles, calçades i voreres de forma integral, adequant tot 
l entorn sobre el que s actua. 

3) Estabilització de talussos en situació de desprendiments i reguerons importants, incloent murs 
de contenció. 

4) Manteniment de desperfectes en les calçades dels carrers principals i interiors de la ciutat, 
incloent l avinguda del Vallès, i els carrils on circula l autobús. 

5) Condicionament del mobiliari urbà en espais públics, incloent els jocs infantils i biosaludables. 
6) Actuacions per a millorar la seguretat en els espais públics, tant pels vianants com pels 

vehicles, com poden ser passos elevats. 
7) La recuperació de l espai públic alliberat amb la implantació del sistema lateral de recollida de 

residus  

El projecte de tot el grup de vivendes del congrés eucarístic, per executar l obra de 128 vivendes i nau 
comercial, el va realitzar l arquitecte Jan Baca Reixach, i el va aprovar el Col·legi d Arquitectes el 18 
de febrer de 1972 i la Comissió Municipal de Terrassa el 24 de març de 1972.  

El terreny on s ubica la construcció està inscrit en el Registre de la Propietat de Terrassa en el tom 
1589, llibre 425 i full 245, inscripció 1a de la finca 24077 amb una superfície de 5.430 m2.  

Durant aquests anys s han realitzat diferents actuacions en el local del poliesportiu; entre d altres, les 
següents:  

L any 1998: protecció de l estructura metàl·lica amb morter perlifoc (EF-120), ignifugat encavalcades 
pista, sectorització del local, distribució d un nou local, formació de diferents rampes, formació de 
passadís sortida d emergència, transformació de diferents despatxos i accés, vestidors, gimnàs etc.  

L última actuació ha estat el canvi de la coberta de la pista de fibrociment per un altre de xapa del 
tipus sandvitx amb lluernes i sortides a l'exterior per efectuar els corresponents manteniments.     
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2. OBJECTE  

L objecte d aquest projecte és definir les actuacions necessàries per concretar l execució de les 
actuacions que la componen.    

3. EMPLAÇAMENT  

L actuació Projecte de rehabilitació de les cobertes planes del local sòcio-esportiu  a l avinguda 
Joaquim de Sagrera 11-13 i 15, es troba situada  al barri de la Cogullada, dins del Districte 4 a la 
ciutat de Terrassa .   

4.   SITUACIÓ ACTUAL  

Durant tot el procés de transformació del local per millorar-lo i condicionar-lo a les noves normatives, 
el sostre que dóna sota les cobertes planes del poliesportiu  en el pati de l illa ha sofert constantment 
filtracions d aigua per motius de deteriorament progressiu de les pròpies cobertes planes, la qual cosa 
consta en els últims informes efectuats a requeriment dels usuaris del local sòcio-esportiu de  La 
Cogullada (serveixin com a recordatori els últims amb dates: 5 de octubre de 2005; annex del 
10/5/2005; febrer de 2009; març 2010; abril 2010, abril 2012, juny 2012).  

A la zona exterior de les cobertes planes, així com en el sostre del local es pot veure l estat actual i 
part de les reparacions per efectuar, segons consta a la documentació gràfica que s adjunta.  

En les cobertes planes, exteriorment, es poden apreciar les zones d acumulació de bassals d aigua, 
desguassos malmesos, rajoles trencades i arrencades, arrebossats malmesos, etc.   

Actualment persisteixen les filtracions d aigua de pluja en diversos punts del sostre de la planta baixa 
del local. El revestiment de guix del forjat presenta un estat deplorable, amb despreniments 
considerables de grans zones, igual que el revestiment de les plaques del sostre i la pintura.   

5.  PROPOSTA DE L ACTUACIÓ     

El projecte inclou la rehabilitació de totes les cobertes planes situades damunt del local del 
poliesportiu; així mateix, a conseqüència de les filtracions d aigua, s hauran de reparar tots els 
desperfectes ocasionats en l interior del local.  

Serà necessari sanejar tot el sostre de les zones de les filtracions i els seus voltants per efectuar les 
reparacions següents: sostres, cel rasos, pintures, instal·lacions, possibles baixants o desplaçaments, 
entre d altres.  

A l interior del local es preveu, en línees generals, reparar revolto del sostre, reposar plaques del cel 
ras malmeses, canviar baixants i calaix d obra, desmuntar les lluminàries del sostre i cablejat fixat en 
el sostre, repicar el guix de les zones afectades amb el posterior enguixat de nou i repàs de l existent. 

A la zona de tir amb arc caldrà extreure tots els plafons de fusta i travesses de suport fixades a la 
paret, col·locar paraments fixats a la paret de característiques similars, treure i tornar a col·locar 
panell decoratiu del sòcol de las mateixes característiques i color de l existent, i pintar en general tota 
la zona afectada en parets i sostre. 

A la zona exterior de les cobertes planes caldrà arrancar totes las divisòries d obra amb els seus filats 
i bruc (a excepció de la divisòria de la coberta del poliesportiu, en què s extraurà el coronament de 
rajola i es retirarà el filat deixant la paret d obra), retirar els elements d obra com jardineres, pilarets y 
altres elements existents, el paviment de rajoles, minvells, tela asfàltica, diferents gruixos de morter i 
resta de materials i arrebossats malmesos. 

http://www.terrassa.cat
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Un dels grans impediments a la hora d executar la reparació és la retirada de tota la runa que es 
generi a les cobertes planes, així com l acopi del material necessari per a la reparació.  

Es preveu extreure la runa superior mitjançant un buit o varis en el sostre per baixar-la en tremuges 
fins el local i treure la runa per dins del local, en lloc de pels pisos; preferiblement es realitzarà pel el 
passadís de la sortida d emergència, que també servirà per aportar material que es pujarà a les 
cobertes planes amb ajuda d un elevador elèctric.   

Un cop sanejat tot el terrat i retirades les runes, es col·locarà un aïllament tèrmic amb plaques 
d escuma de poliuretà, d alta densitat autoextingible,  de 50 mm. de gruix i preparat amb encaix, 
col·locades amb fixacions metàl·liques a  sobre el sostre i abans de la formació de les pendents. Les 
noves pendents s executaran amb formigó cel·lular amb un mínim del 2% o 2,5% de pendent i 12,5 
cm de gruix mitjà amb acabat remolinat. Les pendents es separaran del contorn perimetral mitjançant 
una junta de dilatació de poliestirè expandit.  

L impermeabilització  s haurà de d executar per personal especialitzat i estarà formada  amb  dues 
làmines de betum modificat polimèrica LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 
100 g/m2  adherides entre elles en calent solapant-se 30 cm. seguint les juntes longitudinals. La 2º 
capa es col·locarà transversalment a sobre de la 1ª. Es tindrà en compte de doblar a la trobada amb 
els punts conflictius com les buneres i les parets de separació  amb una franja de 50 cm de LBM 
(APP)-40-FV. L entrega amb els paraments de separació serà amb una regata perimetral a 20 cm. del 
terra.  

A la part inferior i superior  del formigó cel·lular es col·locarà una barrera de geotèxtil. A sobre la tela 
asfàltica també es col·locarà  un altre geotèxtil per separar la xapa de protecció de morter asfàltic que 
servirà per rebre el paviment definitiu  

Les cobertes aniran acabades amb un paviment  de rajoles de gres porcel·lànic premsat sense 
esmaltar antilliscant de forma quadrada . Els sòcols perimetrals seran de 15 cm. d alçada, finalitzats 
amb el mateix material d acabat de la coberta (per la part inferior anirà recolzada sobre tira de pòrex o 
un tauler i que posteriorment es retirarà perquè quedi sense contacte amb el paviment per la part 
inferior per facilitar les dilatacions pertinents). Es tindrà especial cura amb les trobades de 
l´impermeabilització amb els paraments verticals i on el paviment deixi espai per a les juntes de 
dilatació.  

En tot el perímetre es preveu un repàs amb pintura bituminosa elàstica i en aquells punts necessaris 
com agafades, buneres, etc.   

En aquells punts que es determini com a juntes de dilatació com els aiguafons quedaran segellats 
amb massilla acrílica de tipus Sikaflex o similar i protegides. Las buneres seran d acer inoxidable en 
sifó i també a la part inferior dels baixants.  

Es realitzarà una prova de servei de la coberta per comprovar la seva estanquitat.  

Els murs de separació estaran formats per totxana d 290x140x100 mm.  de 15 cm. de gruix i 80 cm 
d alçada revestits exteriorment a base de morter mixt 1:2:10 acabat amb pintura de color blanc. El 
coronament superior estarà format per un escopidor de 15 cm. d amplària esta fet amb rajola 
ceràmica  fina de 28 x 14 cm. Es col·locarà una tira de poliestirè expandit a la part inferior vertical de 
la paret per deixar sense contacte amb la subbase i el paviment per facilitar els moviments  

A la part superior de les divisions es realitzarà un filat de 1,50 M d alçada amb tela metàl·lica de torsió 
simple amb acabat galvanitzat de 50 mm. de pas de malla. ancorat a la obra amb pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm. col·locats cada 2m.     

http://www.terrassa.cat
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6. TERMINI D EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES   

El termini d execució de les obres s estableix en 3 mesos.  
El termini indicat és a títol orientatiu, pel qual la seva fixació a nivell de treball correspondrà a 
l'empresa adjudicatària de l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips 
que presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa.  

D acord amb la Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, es fixa un 
període de garantia d un (1) any des de la recepció de les obres acabades. Durant el període de 
garantia, l empresa contractada serà responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions 
considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de l'expedició 
del certificat de final de període de garantia, les condicions de la Memòria valorada i de la seva 
execució.  

7. CONTROL DE QUALITAT  

Les despeses derivades del control de qualitat de l obra aniran a càrrec de l empresa adjudicatària 
fins al límit de l 1 5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins 
d aquest límit.  

8.  SEGURETAT I SALUT  

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del 
promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de 
construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

 

Pressupost d'execució per contracte superior a 450.760 . 

 

Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment més 
de 20 treballadors. 

 

Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

 

Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com que l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha 
obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut del Projecte.  

El seu import estarà inclòs  al pressupost del Projecte.  

Aquest Estudi Bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l empresa constructora perquè 
redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i porti a terme les seves obligacions al camp de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre.  

L empresa contractada haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal 
que aquesta l aprovi. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i 
Salut, i aquest fet es recollirà de manera expressa en l acta de comprovació de replantejament.  

9.  GESTIÓ DE RESIDUS  

L empresa contractada, pel que fa a l abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es 
generin, s obliga a donar estricte compliment al previst en l Ordenança municipal reguladora de la 
neteja pública i de la gestió de residus.    

http://www.terrassa.cat
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10.  EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ  

D acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a l empresa que opti a 
l execució d aquestes obres.  

11.  SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES  

La gestió, el seguiment, el control i l acceptació dels treballs corresponen als Serveis Tècnics de 
l Ajuntament de Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic 
del Servei de Projectes i Obres tindrà accés en qualsevol moment a l obra, sigui quin sigui l estat de 
desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l empresa adjudicatària facilitarà la revisió dels 
treballs en curs als tècnics designats per l Ajuntament de Terrassa.  

L empresa adjudicatària designarà a peu d obra un tècnic amb suficient qualificació per a 
desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de 
l obra. Tanmateix, aquest tècnic ha d estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se 
aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou.  

12.  ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D AQUESTES OBRES  

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d informació i senyalització 
necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l execució de l obra (tanques 
metàl·liques, cintes, etc.), les vegades que siguin necessàries per minimitzar l impacte en la 
seguretat, mobilitat i accessibilitat en l entorn de l obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

- El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin 
derivar de les obres. 

- Els costos d un anunci a un mitjà de comunicació informant de l inici de les obres i de les 
afeccions que se n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l obra i/o lones 
publicitàries objecte de la present licitació. 

- S inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d obra. 
- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 
- Hauran d entregar els plànols as-built de l obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les 

instal·lacions, així com una topografia de detall de tot l àmbit construït.  

13.  DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  

Per a la realització, si s escau, d actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al 
Pressupost, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i 
compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus 
establerts per l Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l any en el qual es formalitzi el 
contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l aplicació dels 
mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del 
Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria la seva execució per a l adjudicatari, 
mentre no superi el 10% de l import d adjudicació.  

14.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS  

La justificació de preus d aquesta Pressupost es basa en el banc de preus de BEDEC del 2014, 
realitzat amb els costos de mà d obra, maquinària i materials de mercat. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 1,5%, tal com queda reflectit en la 
justificació de preus. 

Els preus es troben degudament justificats en l apartat de Pressupost de la present Pressupost. 

http://www.terrassa.cat
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15.  PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L ADMINISTRACIÓ  

El Pressupost d execució material del Pressupost ascendeix a la quantitat de CENT DIVUIT MIL 
DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (118.273,57 ). 

El Pressupost d execució per contracte (sense IVA) del Pressupost ascendeix a la quantitat de CENT 
QUARANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE  CÈNTIMS 
(140.745,54  ). 

El Pressupost d execució per contracte (IVA inclòs) del Pressupost ascendeix a la quantitat de CENT 
SETANTA MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (170.302,10 ).  

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  

MEMÒRIA  

1 Antecedents 

2 Objecte 

3 Emplaçament 

4 Situació actual 

5 Proposta de l´actuació 

6 Termini d execució i garantia de les obres 

7 Control de qualitat 

8 Seguretat i salut 

9 Gestió de residus 

10 Exigència de classificació 

11 Seguiment i control de les obres 

12 Altres aspectes a tenir en compte en la contractació d aquestes obres 

13 Definició de preus contradictoris 

14 Justificació de preus 

15 Pressupost pel coneixement de l administració 

16 Documents que integren el perojecte 

17 Declaració d obra completa   

ANNEXES 

1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

2. Justificació de preus 
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3. Estudi Gestió Residus 
4. Proposta de millores constructives   

PLÀNOLS     

No Nom DWG Escala

         

01 Ubicació de l´actuació 01-UBICA.dwg 1/30000                

02 Situació i emplaçament 02-EMPLA.dwg 
1/30000                
1/1000 

03 Planta dels terrats 03-EA.dwg 1/300 

04 
Planta del Poliesportiu, 
Xarxa dels baixants 

04-PLANTA.dwg 1/300 

05 Recull fotogràfic 05-FOTOGRAFIES.dwg S/E 

06 
Planta del Poliesportiu, 
Seguretat i Salut 06-SS.dwg 1/300 

 

PLEC DE CONDICIONS  

PRESSUPOST 

Amidaments  

Quadre de preus I 

Quadre de preus II 

Pressupost parcial 

Resum de pressupost 

        Pressupost per a Coneixement de l Administració   

17. DECLARACIÓ D OBRA COMPLETA  

En compliment de l article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d octubre, pel que s aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l article 123 del 
RDL 2/2011 pel qual s aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta 
que el projecte comprèn una obra completa, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 
precisos per a la utilització de l obra i és susceptible d ésser lliurada a l ús general. 
Així mateix, es fa constar que l obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 pel qual s aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i, concretament, allò reflectit a l article 18 de la 
mateixa.    

Terrassa, març de 2015     

Joan Mallafré Natividad 
Arquitecte tècnic  

http://www.terrassa.cat
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES PLANES DEL LOCAL SÒCIO-
ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE SAGRERA 11, 13 i 15 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Terrassa 
NIF            : P-0827900-B 
Adreça                 : Raval de Montserrat, 14 
Població              : Terrassa 
Representant                :  
NIF                       :  

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Joan Mallafré 
Titulació/ns  : Arquitecte Tècnic 
Col·legiat  núm.    : Tècnic Municipal  
Despatx professional : Servei de Projectes i Obres 
Població              : Ajuntament de Terrassa 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte :  Joan Mallafré  
Titulació/ns  :  Arquitecte Tècnic 
Col·legiat  núm.    :  Tècnic municipal 
Despatx professional :  Servei de Projectes i Obres 
Població              :  Ajuntament de Terrassa 

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 

L´objecte d´aquests treballs es la rehabilitació total de les terrasses de les vivendes situades 
damunt del local del poliesportiu , així com reparar tots els desperfectes en l´interior del local 
causats les filtracions d´aigua. 
 

 
  

4.3. Situació 
 

Emplaçament      : EQUIPAMENT SÒCIO ESPORTIU LA COGULLADA 
Carrer,plaça  : AV. JOAQUIM DE SAGRERA 
Número               : 11, 13 i 15 
Codi Postal              : 08224 
Població              : TERRASSA 

 
  

4.4. Comunicacions 
 

Carretera              : C-58 / N-150 
Ferrocarril  : Renfe / FGC 
Línia Metro               :  
Línia Autobús              :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 
  

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Mina d'aigües de Terrassa 
Gas           : Gas Natural 
Electricitat               : Endesa 
Sanejament              : Xarxa municipal 
Altres                   : Xarxa de reg / xarxa fibra òptica 

 
  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvame nt i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Telèfon emergències  112 
Hospital Mútua de Terrassa Plaça Doctor Robert 08221 Terrassa tel. 93 736 50 50  
CAP Rambla   Rambla d'Ègara, 386, 08221 Terrassa tel. 937 36 59 00 
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Bombers de la Generalitat de Catalunya tel. 112 
Urgències sanitàries  tel. 061 
Policia municipal Av. de les Glòries Catalanes, 08223 Terrassa tel. 937 28 71  

  
4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 118.273,57 €. 
(cent divuit mil dos-cents setanta-tres euros amb cinquanta-set cèntims). 
  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3  mesos. 
  

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones. 
  

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament d e l'obra 
 

Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre guixaire 
Manobre especialista 
Oficial 1a per a seguretat i salut 
Manobre per a seguretat i salut 

  
4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra  
 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
BONERES 
BRUC EN ROTLLE 
CALÇS 
CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
CIMENTS 
CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 
DETERGENTS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
EMULSIONS BITUMINOSES 
Familia DS1 
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FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
GEOTÈXTILS 
GUIXOS 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LÀMPADES FLUORESCENTS 
LLATES 
LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MAONS FORADATS SENZILLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A BARANES I BARRERES 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE SANEJAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS 
PECES CERÀMIQUES DE GRAN FORMAT 
PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
PLAQUES DE FIBRES VEGETALS PER A REVESTIMENTS 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES SINTÈTIQUES PER A REVESTIMENTS 
PROJECTORS PER A INTERIORS AMB LEDS 
RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
SEGELLANTS 
SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULERS DE FUSTA 
TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
TOTXANES 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 

  
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Camió per a transport de 7 t 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Camió grua per a seguretat i salut 
Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament 
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interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC 
sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes 
i termos elèctric 50 litres 
Martell trencador manual 
Talladora amb disc de carborúndum 
Màquina de fer regates 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm 
com a màxim 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
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− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
• Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
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anticops i suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció c ontra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
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− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
• Cabines d’evacuació 
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S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilam ent 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
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preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
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fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Servituds 
 

 
 
 
 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS 
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SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
 
 

  
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
j) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
k) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
l) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
m) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
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condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
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individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
17. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
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2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

REVESTIMENTS  
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ  
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I 
COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT  
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
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després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBL ICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTEDE REHABILTACIÓ DE LES COBERTES PLANES DEL  
LOCAL SÓCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE SAGRERA, 11 , 13 I 15 
 
 
 

 
 Pàgina:  20 
 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
19.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
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pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públ ic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
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− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

  
19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afect en l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
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de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten  l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
q) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
r) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
s) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
t) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
u) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTEDE REHABILTACIÓ DE LES COBERTES PLANES DEL  
LOCAL SÓCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE SAGRERA, 11 , 13 I 15 
 
 
 

 
 Pàgina:  27 
 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a l a via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  
20. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESUR ES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
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 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 
ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació:  DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació:  POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació:  AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER C IMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació:  AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació:  ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació:  MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació:  CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA , MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació:  PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació:  TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESG UASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació:  CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació:  ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació:  COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació:  EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:    
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SU SPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació:  BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació:  POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació:  CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació:  ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:  EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació:  COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
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 Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA   
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TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació:  EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació:  AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació:  MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació:  PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
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I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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Terrassa, març de 2015 
 
 
 
 
Joan Mallafré, arquitecte tècnic municipal 
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
SAGRERA,11, 13 I 15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/03/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,06000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,06000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,06000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,06000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,06000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,42000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 20,06000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,74000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,74000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,32000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,32000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,32000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,47000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,32000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,30000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,32000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 7,61000 €

A0140000 h Manobre 18,33000 €

A0149000 h Manobre guixaire 18,33000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,91000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 20,06000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 17,19000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,33000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,16000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,87000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 35,21000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 28,02000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,99000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,22000 €

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 50,15000 €

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 31,33000 €

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres

2.110,00000 €

C2001000 h Martell trencador manual 4,05000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 4,17000 €

C200G000 h Màquina de fer regates 2,15000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,62000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,69000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,25000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 119,84000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,11000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,24000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,35000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,92000 €

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,57000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,25000 €

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,51000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,36000 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,47000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,79000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,99000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,83000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,30000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,23000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,45000 €

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2/3 mm

2,06000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0B341C9 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,05000 €

B0CU2ADD m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 25 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta tropical, treballat al taller

21,90000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 236,93000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B0FAA2A0 u Totxana R-10 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,13000 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,16000 €

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

15,74000 €

B0FH2172 m2 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)

11,36000 €

B0FHD172 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

16,30000 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,81000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,23000 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de

0,16000 €
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MATERIALS

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B5ZH78Y0 m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de
20x20 mm

53,09000 €

B6155130 u Peça ceràmica de gran format de 500x200x30 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,34000 €

B6AZ3132 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 6,62000 €

B6AZ31E2 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina 7,18000 €

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 9,15000 €

B6AZA132 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

24,22000 €

B6AZA1E2 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m, amb platina

26,28000 €

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 1,8 m

32,02000 €

B711S0N0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de
180 g/m2

10,16000 €

B711X070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2

5,84000 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,74000 €

B7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2 0,65000 €

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,91000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,19000 €

B7C35520 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3, autoextingible de 50 mm de gruix i amb cantell
preparat amb encaix

7,25000 €

B7C3A500 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 100 kg/m3, autoextingible de 50 mm de gruix 15,83000 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim 0,25000 €

B7J1S005 m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de treball intern 4,67000 €

B7J20140 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm 0,19000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 16,08000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

13,03000 €

B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent 6,98000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 27,58000 €

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 31,27000 €

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent 23,45000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,80000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,15000 €

B81ZA380 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom
de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm

1,11000 €

B83H1800 m2 Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 50 mm de gruix 16,84000 €

B83LNBRA m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació general, de 10 mm de
gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat
llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard

52,95000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,43000 €

B8431131 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm
i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) , segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al
foc B-s1, d0

14,97000 €

B8448200 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat llis , de 600x600 mm i vora
recte ( E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

21,19000 €
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MATERIALS

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,51000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 5,50000 €

B89ZSD00 kg Pintura plàstica tixotròpica per a interiors 8,60000 €

B8J55402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 10 a 20 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

8,49000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,78000 €

B9U36190 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 3,15000 €

B9U371A0 m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,96000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,11000 €

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt
elàstic

7,23000 €

BD135970 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, amb junt
elàstic

12,82000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 15,24000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,34000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,96000 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 3,55000 €

BD5153JM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 300x300 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

78,43000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,83000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 17,37000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 24,49000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,29000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,61000 €

BHB17162 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 18 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

39,21000 €

BHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

179,84000 €

BHU8T340 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

5,98000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,54000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,91000 = 18,91000

Subtotal: 18,91000 18,91000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,25000 = 35,23500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

Subtotal: 58,79500 58,79500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18910

COST DIRECTE 79,28710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,28710

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,91000 = 18,91000

Subtotal: 18,91000 18,91000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,25000 = 33,00750

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

Subtotal: 62,37300 62,37300

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18910

COST DIRECTE 82,86510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,86510
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,91000 = 18,91000

Subtotal: 18,91000 18,91000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,25000 = 30,78000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

Subtotal: 75,23980 75,23980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18910

COST DIRECTE 95,73190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,73190

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 172,04000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,91000 = 19,85550

Subtotal: 19,85550 19,85550

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,99000 = 1,44275

Subtotal: 1,44275 1,44275

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,25000 = 30,98250

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,24000 = 96,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

Subtotal: 150,54250 150,54250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19856

COST DIRECTE 172,03931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,03931
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D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,56000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,91000 = 18,91000

Subtotal: 18,91000 18,91000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,99000 = 1,39300

Subtotal: 1,39300 1,39300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,580      x 20,25000 = 31,99500

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,600      x 1,30000 = 0,78000

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,300      x 119,84000 = 35,95200

Subtotal: 69,06500 69,06500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18910

COST DIRECTE 89,55710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,55710

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra Rend.: 1,000 325,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 18,91000 = 37,82000

Subtotal: 37,82000 37,82000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,500 /R x 1,99000 = 2,98500

Subtotal: 2,98500 2,98500

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 220,000      x 1,15000 = 253,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,540      x 20,25000 = 31,18500

Subtotal: 284,18500 284,18500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,37820

COST DIRECTE 325,36820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,36820

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 54,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,33000 = 9,16500
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Subtotal: 9,16500 9,16500

Materials

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,19000 = 5,95000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 116,11000 = 38,31630

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,69000 = 0,55770

Subtotal: 44,82400 44,82400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09165

COST DIRECTE 54,08065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,08065

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 107,53000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 18,33000 = 18,33000

Subtotal: 18,33000 18,33000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,69000 = 1,01400

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,11000 = 88,00000

Subtotal: 89,01400 89,01400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18330

COST DIRECTE 107,52730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,52730
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PARTIDES D'OBRA

P-1 4D1R1111 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment,
interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb
tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents,
segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill
de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola
ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 164,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, realitzat amb els equips de
seguretat necessaris.

3,000      x 2,60469 = 7,81407

K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3,000      x 3,25587 = 9,76761

K614T11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

1,500      x 17,63412 = 26,45118

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

1,500      x 17,84762 = 26,77143

K8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1,500      x 23,35824 = 35,03736

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

3,000      x 18,69549 = 56,08647

Subtotal: 161,92812 161,92812

COST DIRECTE 161,92812
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,42892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,35704

P-2 4D3R1111 u Reparació de pericó no registrable amb arrencada de
tapa fixa, buidat, neteja i desembussament, repàs del
lliscat del revestiment, col·locació de bastiment i tapa
de fosa gris per a pericó de serveis i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 73,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment per una
previsió del 50%, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,300      x 11,16297 = 14,51186

K81121K4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

0,800      x 26,57515 = 21,26012

K81123K4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

0,200      x 35,75073 = 7,15015
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KDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

1,000      x 29,62030 = 29,62030

Subtotal: 72,54243 72,54243

COST DIRECTE 72,54243
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,08814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,63057

BDS11414 m Baixant runes de tub de PVC D=40cm Rend.: 1,000 10,82 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 E5Z15N3B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat.Inclos nivells amb
mestres de totxana i ajudes paleteria.

Rend.: 1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,144 /R x 20,06000 = 2,88864

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 18,33000 = 2,63952

Subtotal: 5,52816 5,52816

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1263      x 54,08065 = 6,83039

Subtotal: 6,83039 6,83039

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08292

COST DIRECTE 12,44147
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,18662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62809

E5ZH78YD m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 200 mm
d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20 mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 90,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,33000 = 7,33200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 20,06000 = 16,04800

Subtotal: 23,38000 23,38000

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1502      x 82,86510 = 12,44634

B5ZH78Y0 m Reixa rectangular de desguàs d'acer galvanitzat, de
200 mm d'amplària i bastiment amb perfil L de 20x20
mm

1,000      x 53,09000 = 53,09000

Subtotal: 65,53634 65,53634
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35070

COST DIRECTE 89,26704
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,33901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,60605

P-4 E7J1S005 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in
situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm,
col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,077 /R x 19,32000 = 1,48764

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,153 /R x 20,06000 = 3,06918

Subtotal: 4,55682 4,55682

Materials

B7J1S005 m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de
treball intern

1,050      x 4,67000 = 4,90350

Subtotal: 4,90350 4,90350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06835

COST DIRECTE 9,52867
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,67160

E8J5542A m Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb
peça de formigó polimèric de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M
2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 16,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,032 /R x 18,91000 = 0,60512

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,33000 = 1,83300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200

Subtotal: 6,45012 6,45012

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,0022 /R x 1,94000 = 0,00427

Subtotal: 0,00427 0,00427

Materials

B8J55402 m Peça de formigó polímer per a coronació de parets de
10 a 20 cm de gruix, de secció plana i amb
trencaaigües als dos cantells, de color estàndard

1,100      x 8,49000 = 9,33900

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0067      x 32,51000 = 0,21782

B0111000 m3 Aigua 0,0006      x 1,69000 = 0,00101

Subtotal: 9,55783 9,55783
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09675

COST DIRECTE 16,10897
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,24163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35061

E9DDAC37 m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat
antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,33000 = 0,54990

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,32000 = 3,86400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 18,06000 = 9,03000

Subtotal: 13,44390 13,44390

Materials

B0FHD172 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 16,30000 = 16,62600

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,47000 = 3,29165

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,35000 = 0,49875

Subtotal: 20,41640 20,41640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20166

COST DIRECTE 34,06196
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,57289

E9DDAC3D m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat
antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,32000 = 3,86400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 18,06000 = 9,03000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,33000 = 0,54990

Subtotal: 13,44390 13,44390

Materials

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,99000 = 6,93347

B0FHD172 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 16,30000 = 16,62600

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,92000 = 1,31100
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Subtotal: 24,87047 24,87047

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20166

COST DIRECTE 38,51603
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,57774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09377

P-5 E9DDACJM m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat sense
esmaltar, grup B1a (UNE-EN 14411),de la marca
ROSA GRES col.lecció natural 2.0 color hierro o
equivalent , de mides 31x31x1,2 mm., col·locades
amb doble encolat amb adhesiu per a rajola ceràmica
per exteriors flexible C2-ES2 ( UNE-EN 12004) amb
juntes obertes de 0,6 mm d´ample, rejuntat amb
beurada CG1 ( UNE-EN 13888).Inclòs la col.locació
de les juntes de dilatación elàstica de poliuretà de 12
mm cada 20 m2

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,32000 = 3,86400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 18,06000 = 9,03000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,33000 = 0,54990

Subtotal: 13,44390 13,44390

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,35000 = 0,49875

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,47000 = 3,29165

B0FHD172 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 16,30000 = 16,62600

Subtotal: 20,41640 20,41640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20166

COST DIRECTE 34,06196
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,57289

E9U36196 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888),en la seva base es col·locarà tira de
porex per recolça la peça i que posteriorment es
retirarà.

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,32000 = 0,38640

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,06000 = 1,80600

Subtotal: 2,19240 2,19240

Materials
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B9U36190 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària

1,020      x 3,15000 = 3,21300

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,92000 = 0,09209

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,47000 = 0,24675

Subtotal: 3,55184 3,55184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03289

COST DIRECTE 5,77713
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86378

P-6 E9U361JM m Sòcol de rajola de gres premsat sense esmaltar, de
15cm d'alçària, igual al paviment de la terrassa ,de 15
cm. d´alçada., en la seva base es col·locarà tira de
pòrex per recolza de la peça i que es posteriorment
es retirarà i es col.locarà una junta de dilatació
elástica de poliuretà de 12 mm

Rend.: 1,000 5,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,06000 = 1,80600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,32000 = 0,38640

Subtotal: 2,19240 2,19240

Materials

B9U36190 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària

1,020      x 3,15000 = 3,21300

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,47000 = 0,24675

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,92000 = 0,09209

Subtotal: 3,55184 3,55184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03289

COST DIRECTE 5,77713
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,86378

P-7 E9Z4AB2A m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 19,32000 = 0,28980

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 20,06000 = 0,30090

Subtotal: 0,59070 0,59070

Materials

B0B341C9 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200      x 1,05000 = 1,26000
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,23000 = 0,01255

Subtotal: 1,27255 1,27255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00886

COST DIRECTE 1,87211
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90019

ED15N811 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 41,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 19,32000 = 3,67080

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 18,06000 = 6,86280

Subtotal: 10,53360 10,53360

Materials

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 3,55000 = 2,37850

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400      x 15,24000 = 21,33600

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 17,37000 = 5,73210

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 29,73660 29,73660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 40,42820
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,03463

P-8 ED7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

Rend.: 1,000 34,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 19,32000 = 5,79600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 18,06000 = 10,83600

Subtotal: 16,63200 16,63200

Materials

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 17,37000 = 5,73210

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,96000 = 2,61360

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,200      x 7,23000 = 8,67600

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 17,31170 17,31170
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24948

COST DIRECTE 34,19318
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,70608

ED7K597S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm,
penjat al sostre

Rend.: 1,000 47,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 18,06000 = 12,64200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 19,32000 = 6,76200

Subtotal: 19,40400 19,40400

Materials

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,61000 = 0,61000

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 24,49000 = 8,08170

BD135970 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,200      x 12,82000 = 15,38400

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,96000 = 2,61360

Subtotal: 26,68930 26,68930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29106

COST DIRECTE 46,38436
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,69577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,08013

P-9 EHB17167 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
2 fluorescents de 18 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 68,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 20,74000 = 6,42940

A013H000 h Ajudant electricista 0,310 /R x 19,30000 = 5,98300

Subtotal: 12,41240 12,41240

Materials

BHB17162 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per
a 2 tubs fluorescents de 18 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65

1,000      x 39,21000 = 39,21000

BHU8T340 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

2,000      x 5,98000 = 11,96000

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 54,71000 54,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18619

COST DIRECTE 67,30859
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,00963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,31821

P-10 EHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 194,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,74000 = 6,22200

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,30000 = 5,79000

Subtotal: 12,01200 12,01200

Materials

BHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per
a col·locar superficialment

1,000      x 179,84000 = 179,84000

Subtotal: 179,84000 179,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18018

COST DIRECTE 192,03218
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,88048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,91266

EY011312 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 20,06000 = 2,40720

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,33000 = 2,74950

Subtotal: 5,15670 5,15670

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,69000 = 0,00338

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,11000 = 0,00444

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,11000 = 0,33330

Subtotal: 0,34112 0,34112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07735

COST DIRECTE 5,57517
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65880

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,33000 = 0,73320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 2,73920 2,73920

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 2,15000 = 0,08600

Subtotal: 0,08600 0,08600

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 95,73190 = 0,28720

Subtotal: 0,28720 0,28720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04109

COST DIRECTE 3,15349
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20079

EY030000 u Imprevistes a justificar per la direcció facultativa Rend.: 1,000 1.273,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 EY031000 u Forat sostre de D=5-20 cm, amb taladro. diamant. per
el pas de baixants.

Rend.: 1,000 21,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,91000 = 18,91000

Subtotal: 18,91000 18,91000

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 9,62000 = 2,40500

Subtotal: 2,40500 2,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28365

COST DIRECTE 21,59865
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92263

P-12 EY031111 pa PA de elevador elèctric amb c=400 Kg. durant tota
l'obra.

Rend.: 1,000 450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 F2R64239 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 7 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 71,05000 = 0,71050

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,257 /R x 35,21000 = 9,04897
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Subtotal: 9,75947 9,75947

COST DIRECTE 9,75947
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90586

F6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars

Rend.: 1,000 26,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,370 /R x 19,32000 = 7,14840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 20,74000 = 7,67380

Subtotal: 14,82220 14,82220

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 9,62000 = 0,38480

Subtotal: 0,38480 0,38480

Materials

B6AZA132 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,067      x 24,22000 = 1,62274

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,83000 = 3,46940

B6AZ3132 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 6,62000 = 2,25080

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

1,500      x 2,45000 = 3,67500

Subtotal: 11,01794 11,01794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22233

COST DIRECTE 26,44727
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,39671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,84398

F6A15605 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de
tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part
proporcional de pals per a punts singulars

Rend.: 1,000 27,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,370 /R x 19,32000 = 7,14840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 20,74000 = 7,67380

Subtotal: 14,82220 14,82220

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com

0,040 /R x 9,62000 = 0,38480
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a màxim

Subtotal: 0,38480 0,38480

Materials

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 9,15000 = 3,11100

B0A218SS m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

1,500      x 2,06000 = 3,09000

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,83000 = 3,46940

B6AZA232 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

0,067      x 32,02000 = 2,14534

Subtotal: 11,81574 11,81574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22233

COST DIRECTE 27,24507
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,40868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,65375

P-14 FR931930 m Desmuntatge de tanca de bruc, de qualitat extra
nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada amb grapes
sobre tanca existent accessible des del
terra.Recopilació i guardada per posterior utilització.

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 7,61000 = 1,97860

Subtotal: 1,97860 1,97860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02968

COST DIRECTE 2,00828
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03840

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,160 /R x 17,19000 = 2,75040

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,080 /R x 20,06000 = 1,60480

Subtotal: 4,35520 4,35520

Maquinària

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,040 /R x 31,33000 = 1,25320

Subtotal: 1,25320 1,25320
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06533

COST DIRECTE 5,67373
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,75883

P-15 HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de
diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 20,06000 = 10,03000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 18,33000 = 9,16500

Subtotal: 19,19500 19,19500

Partides d'obra

BDS11414 m Baixant runes de tub de PVC D=40cm 1,000      x 10,66010 = 10,66010

Subtotal: 10,66010 10,66010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19195

COST DIRECTE 30,04705
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,45071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,49776

P-16 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat descontaminan del fibrociment
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 2.162,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,33000 = 5,49900

Subtotal: 5,49900 5,49900

Maquinària

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 2.110,00000 = 2.110,00000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 50,15000 = 15,04500

Subtotal: 2.125,04500 2.125,04500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13748

COST DIRECTE 2.130,68148
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 31,96022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.162,64170

P-17 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica a la sortida
dels quadres elèctrics i desmuntatge de xarxa i
lluminàries amb posterior col·locació un cop
efectuada la reparació a la zona afectada.
Lluminàries de dos fluorescents 6.
Lluminàries d'un fluorescents 12.
Focus zona tir en arc 7

Rend.: 1,000 213,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 20,74000 = 207,40000

Subtotal: 207,40000 207,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,11100

COST DIRECTE 210,51100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,15767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,66867

P-18 K2163511 m2 Enderroc de jardineras, plantes, pilarets, i altres
elements d'obra de ceràmica de 10-15 cm de gruix
aproximat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,33000 = 7,33200

Subtotal: 7,33200 7,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10998

COST DIRECTE 7,44198
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55361

P-19 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,33000 = 4,58250

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 18,91000 = 4,72750

Subtotal: 9,31000 9,31000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,250 /R x 4,05000 = 1,01250

Subtotal: 1,01250 1,01250
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13965

COST DIRECTE 10,46215
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61908

P-20 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment per una
previsió del 50%, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,33000 = 10,99800

Subtotal: 10,99800 10,99800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16497

COST DIRECTE 11,16297
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,33041

P-21 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,33000 = 7,33200

Subtotal: 7,33200 7,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10998

COST DIRECTE 7,44198
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55361

P-22 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta del sócol d'un metre
d'alçada amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,33000 = 4,94910

Subtotal: 4,94910 4,94910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07424

COST DIRECTE 5,02334
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,09869

P-23 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de fusta de la zona de tir en arc,
dels paraments verticals amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 18,33000 = 10,44810
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,44810 10,44810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 10,60482
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76389

P-24 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins
30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,33000 = 4,58250

Subtotal: 4,58250 4,58250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06874

COST DIRECTE 4,65124
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72101

P-25 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 18,33000 = 5,86560

Subtotal: 5,86560 5,86560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08798

COST DIRECTE 5,95358
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04289

P-26 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,33000 = 4,58250

Subtotal: 4,58250 4,58250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06874

COST DIRECTE 4,65124
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72101

P-27 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, per la
realització de forat pas pel material, maquinària i
retirada de runa.

Rend.: 1,000 24,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,91000 = 17,01900

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,33000 = 3,66600

Subtotal: 20,68500 20,68500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 18,16000 = 2,72400

Subtotal: 2,72400 2,72400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31028

COST DIRECTE 23,71928
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,07506

P-28 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,33000 = 5,49900

Subtotal: 5,49900 5,49900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08249

COST DIRECTE 5,58149
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,66521

P-29 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,33000 = 1,09980

Subtotal: 1,09980 1,09980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01650

COST DIRECTE 1,11630
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13304

P-30 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir i amb
martell hidraulic.

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 18,91000 = 6,61850

Subtotal: 6,61850 6,61850

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 10,22000 = 3,57700
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,57700 3,57700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09928

COST DIRECTE 10,29478
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44920

P-31 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans
manuals,  i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 18,91000 = 0,94550

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,33000 = 4,58250

Subtotal: 5,52800 5,52800

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 /R x 4,17000 = 0,20850

Subtotal: 0,20850 0,20850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08292

COST DIRECTE 5,81942
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90671

P-32 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, realitzat amb els equips de
seguretat necessaris.

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 18,33000 = 2,56620

Subtotal: 2,56620 2,56620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03849

COST DIRECTE 2,60469
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64376

P-33 K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb
revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 18,33000 = 3,20775

Subtotal: 3,20775 3,20775
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04812

COST DIRECTE 3,25587
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30470

P-34 K2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i
temps d'espera per a la càrrega a mà

Rend.: 1,000 25,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,900 /R x 28,02000 = 25,21800

Subtotal: 25,21800 25,21800

COST DIRECTE 25,21800
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,59627

P-35 K246016B m3 Desenrunament fins el punt de recollida amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica o manual sobre dúmper
o contenidor.

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,33000 = 0,91650

Subtotal: 0,91650 0,91650

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0325 /R x 96,87000 = 3,14828

Subtotal: 3,14828 3,14828

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00917

COST DIRECTE 4,07395
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13505

K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 28,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,33000 = 27,49500

Subtotal: 27,49500 27,49500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27495

COST DIRECTE 27,76995
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,41655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,18650
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PARTIDES D'OBRA

K24A3237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de
5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,090 /R x 35,21000 = 3,16890

Subtotal: 3,16890 3,16890

COST DIRECTE 3,16890
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21643

P-36 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), amb un recorregut de 10 Km. inclós
taxes.

Rend.: 1,000 23,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,23000 = 23,23000

Subtotal: 23,23000 23,23000

COST DIRECTE 23,23000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,57845

P-37 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).inclós taxes.

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,16000 0,16000

COST DIRECTE 0,16000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16240

P-38 K4F1T167 m3 Pilar de totxana per a revestir i fins a 900 cm2 de
secció, de totxana, LD, R-10 de 290x140x100 mm,
per a revestir, en formació de pilarets per a fitxació
montants cada 3-4 M. categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM

Rend.: 1,000 198,41 €



PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
SAGRERA,11, 13 I 15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/03/15 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió
del pilar de 3 N/mm2

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,350 /R x 18,33000 = 43,07550

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,700 /R x 20,06000 = 94,28200

Subtotal: 137,35750 137,35750

Materials

B0FAA2A0 u Totxana R-10 de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

229,072      x 0,18000 = 41,23296

D0718731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1502      x 89,55710 = 13,45148

Subtotal: 54,68444 54,68444

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,43394

COST DIRECTE 195,47588
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,93214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,40802

K511PJFC m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter de ciment 1:8

Rend.: 1,000 36,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 18,33000 = 6,59880

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,720 /R x 20,06000 = 14,44320

Subtotal: 21,04200 21,04200

Materials

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 0,016      x 325,36820 = 5,20589

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,014      x 79,28710 = 1,11002

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120      x 0,16000 = 4,65920

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120      x 0,13000 = 3,78560

Subtotal: 14,76071 14,76071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31563

COST DIRECTE 36,11834
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,54178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,66012
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K5ZD2G0U m Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter asfàltic

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 18,33000 = 1,37475

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 20,06000 = 3,00900

Subtotal: 4,38375 4,38375

Materials

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 0,0053      x 325,36820 = 1,72445

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

7,9611      x 0,16000 = 1,27378

Subtotal: 2,99823 2,99823

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06576

COST DIRECTE 7,44774
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55945

P-39 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 15 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,530 /R x 20,06000 = 10,63180

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 18,33000 = 4,21590

Subtotal: 14,84770 14,84770

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0128      x 172,03931 = 2,20210

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,17000 = 3,82520

Subtotal: 6,02730 6,02730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37119

COST DIRECTE 21,24619
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,31869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56489

K614T11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 17,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,33000 = 3,66600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 20,06000 = 9,22760

Subtotal: 12,89360 12,89360
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Materials

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,370      x 0,15000 = 3,80550

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 95,73190 = 0,61268

Subtotal: 4,41818 4,41818

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32234

COST DIRECTE 17,63412
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,26451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,89863

P-40 K6150113 m2 Envà de gruix 30 mm de peça ceràmica de gran
format de 500x200x30 mm, per a revestir, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter ciment 1:8

Rend.: 1,000 13,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,315 /R x 20,06000 = 6,31890

A0140000 h Manobre 0,157 /R x 18,33000 = 2,87781

Subtotal: 9,19671 9,19671

Materials

B6155130 u Peça ceràmica de gran format de 500x200x30 mm,
per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

10,200      x 0,34000 = 3,46800

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 79,28710 = 0,33301

Subtotal: 3,80101 3,80101

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13795

COST DIRECTE 13,13567
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,33271

K6A15403 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
amb platines i tacs expanssius i part proporcional de
pals per a punts singulars

Rend.: 1,000 15,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,190 /R x 19,32000 = 3,67080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 20,74000 = 3,94060

Subtotal: 7,61140 7,61140

Materials

B6AZA1E2 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8
m, amb platina

0,067      x 26,28000 = 1,76076
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B6AZ31E2 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina

0,340      x 7,18000 = 2,44120

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

1,500      x 2,45000 = 3,67500

Subtotal: 7,87696 7,87696

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11417

COST DIRECTE 15,60253
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,23404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83657

P-41 K6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a
punts singulars

Rend.: 1,000 26,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,370 /R x 19,32000 = 7,14840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,370 /R x 20,74000 = 7,67380

Subtotal: 14,82220 14,82220

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,040 /R x 9,62000 = 0,38480

Subtotal: 0,38480 0,38480

Materials

B6AZA132 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m

0,067      x 24,22000 = 1,62274

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

1,500      x 2,45000 = 3,67500

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,180      x 0,83000 = 3,46940

B6AZ3132 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 1,8 m

0,340      x 6,62000 = 2,25080

Subtotal: 11,01794 11,01794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22233

COST DIRECTE 26,44727
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,39671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,84398

K711AEJ5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 de dues làmines
de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP Hesfal
ó similar, amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Inclós
part proporcional de peces especials per conexió del
baixant a la impermeabilització de la coberta, també
inclou les proves d'estanqueitat.

Rend.: 1,000 22,25 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 18,06000 = 5,95980

A0137000 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 19,32000 = 3,18780

Subtotal: 9,14760 9,14760

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,15000 = 0,34500

B711S0N0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180
g/m2

1,210      x 10,16000 = 12,29360

Subtotal: 12,63860 12,63860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13721

COST DIRECTE 21,92341
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25227

P-42 K713EX78 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7
segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat polimèrica LBM (APP)-40-FV, Hesfal
ó similar amb armadura de feltre de fibra de vidre de
1000 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil,
inclós part proporcional de peçes especials per
conexió els baixants i proves d'estanqueitat, i minvells
perimetrals i solapaments , lamina de barrera de
vapor, i ajudes paleteria com obertura de regates etc.

Rend.: 1,000 26,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 18,06000 = 5,95980

A0137000 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 19,32000 = 3,18780

Subtotal: 9,14760 9,14760

Materials

B711X070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2

2,662      x 5,84000 = 15,54608

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,155      x 0,74000 = 0,85470

Subtotal: 16,40078 16,40078

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13721

COST DIRECTE 25,68559
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,38528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,07088

P-43 K7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes a
tots els perímetres.

Rend.: 1,000 9,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,33000 = 2,74950
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 18,06000 = 2,70900

Subtotal: 5,45850 5,45850

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,80000 = 3,96000

Subtotal: 3,96000 3,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08188

COST DIRECTE 9,50038
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64288

P-44 K7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a
90 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,06000 = 0,72240

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,32000 = 0,38640

Subtotal: 1,10880 1,10880

Materials

B7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a
90 g/m2

1,100      x 0,65000 = 0,71500

Subtotal: 0,71500 0,71500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01663

COST DIRECTE 1,84043
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86804

K7B37A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90
a 100 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,06000 = 0,72240

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 19,32000 = 0,38640

Subtotal: 1,10880 1,10880

Materials

B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90
a 100 g/m2

1,100      x 0,91000 = 1,00100

Subtotal: 1,00100 1,00100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01663

COST DIRECTE 2,12643
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15833
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K7C35524 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de
densitat 40 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de gruix i
preparat amb encaix, col·locades amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 20,06000 = 1,60480

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,33000 = 0,73320

Subtotal: 2,33800 2,33800

Materials

B7C35520 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3,
autoextingible de 50 mm de gruix i amb cantell
preparat amb encaix

1,050      x 7,25000 = 7,61250

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

Subtotal: 8,36250 8,36250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03507

COST DIRECTE 10,73557
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89660

P-45 K7C355JM m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de
densitat 40 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de gruix i
preparat amb encaix, col·locades amb fixacions
mecàniques

Rend.: 0,706 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 20,06000 = 2,27309

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,33000 = 1,03853

Subtotal: 3,31162 3,31162

Materials

B7C35520 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3,
autoextingible de 50 mm de gruix i amb cantell
preparat amb encaix

1,050      x 7,25000 = 7,61250

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

Subtotal: 8,36250 8,36250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04967

COST DIRECTE 11,72379
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89965

K7C3A504 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de
densitat 100 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de
gruix, col·locades amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,33000 = 0,73320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 20,06000 = 1,60480
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Subtotal: 2,33800 2,33800

Materials

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60
mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,25000 = 0,75000

B7C3A500 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 100 kg/m3,
autoextingible de 50 mm de gruix

1,050      x 15,83000 = 16,62150

Subtotal: 17,37150 17,37150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03507

COST DIRECTE 19,74457
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,04074

K7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,06000 = 1,80600

Subtotal: 1,80600 1,80600

Materials

B7J20140 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10
mm

1,050      x 0,19000 = 0,19950

Subtotal: 0,19950 0,19950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02709

COST DIRECTE 2,03259
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06308

P-46 K7J511AA m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà bicomponent de la casa Sika ó similar,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 18,06000 = 1,80600

Subtotal: 1,80600 1,80600

Materials

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

0,0021      x 23,45000 = 0,04925

B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà bicomponent

0,0578      x 6,98000 = 0,40344

Subtotal: 0,45269 0,45269
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02709

COST DIRECTE 2,28578
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32007

K7J5121A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de la
casa Sika ó similar, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 6,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 18,06000 = 2,16720

Subtotal: 2,16720 2,16720

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,2205      x 16,08000 = 3,54564

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0084      x 27,58000 = 0,23167

Subtotal: 3,77731 3,77731

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03251

COST DIRECTE 5,97702
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06667

P-47 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 7,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,33000 = 2,29125

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

Subtotal: 7,30625 7,30625

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 82,86510 = 0,17402

Subtotal: 0,17402 0,17402

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10959

COST DIRECTE 7,58986
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,70371

K7Z26D21 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2
cm acabat remolinat

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,33000 = 1,83300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600
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Subtotal: 3,83900 3,83900

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 82,86510 = 1,74017

Subtotal: 1,74017 1,74017

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05759

COST DIRECTE 5,63676
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72131

K7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,33000 = 2,19960

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 20,06000 = 2,20660

Subtotal: 4,40620 4,40620

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 82,86510 = 2,61025

Subtotal: 2,61025 2,61025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06609

COST DIRECTE 7,08254
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18878

P-48 K7Z26JMN m2 Capa de protecció de morter asfàltic, de gruix 3 cm
acabat remolinat

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,33000 = 1,83300

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 3,83900 3,83900

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 82,86510 = 1,74017

Subtotal: 1,74017 1,74017
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05759

COST DIRECTE 5,63676
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72131

K81121K4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 26,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,363 /R x 18,33000 = 6,65379

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,726 /R x 20,06000 = 14,56356

Subtotal: 21,21735 21,21735

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0259      x 172,03931 = 4,45582

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 116,11000 = 0,37155

Subtotal: 4,82737 4,82737

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53043

COST DIRECTE 26,57515
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,39863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,97378

K81123K4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Rend.: 1,000 36,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,641 /R x 18,33000 = 11,74953

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,945 /R x 20,06000 = 18,95670

Subtotal: 30,70623 30,70623

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 116,11000 = 0,37155

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0227      x 172,03931 = 3,90529

Subtotal: 4,27684 4,27684
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76766

COST DIRECTE 35,75073
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,53626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,28699

P-49 K81125K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 24,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,374 /R x 18,33000 = 6,85542

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 20,06000 = 12,35696

Subtotal: 19,21238 19,21238

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0259      x 172,03931 = 4,45582

Subtotal: 4,45582 4,45582

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48031

COST DIRECTE 24,14851
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,36223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,51074

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

Rend.: 1,000 18,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 20,06000 = 10,15036

A0140000 h Manobre 0,253 /R x 18,33000 = 4,63749

Subtotal: 14,78785 14,78785

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0281      x 95,73190 = 2,69007

Subtotal: 2,69007 2,69007

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36970

COST DIRECTE 17,84762
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,26771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,11533

P-50 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 8,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,198 /R x 20,06000 = 3,97188

A0149000 h Manobre guixaire 0,099 /R x 18,33000 = 1,81467

Subtotal: 5,78655 5,78655

Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0202      x 107,52730 = 2,17205

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,11000 = 0,08778

Subtotal: 2,25983 2,25983

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14466

COST DIRECTE 8,19104
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31391

P-51 K8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,116 /R x 18,33000 = 2,12628

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,231 /R x 20,06000 = 4,63386

Subtotal: 6,76014 6,76014

Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0207      x 107,52730 = 2,22582

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,11000 = 0,08778

Subtotal: 2,31360 2,31360

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16900

COST DIRECTE 9,24274
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38138

K812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,080 /R x 18,33000 = 1,46640

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,160 /R x 20,06000 = 3,20960

Subtotal: 4,67600 4,67600

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0998      x 0,11000 = 0,01098

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0021      x 107,52730 = 0,22581

Subtotal: 0,23679 0,23679
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11690

COST DIRECTE 5,02969
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10514

P-52 K81ZA380 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat
amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de
revestiment de 8 mm

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,33000 = 0,54990

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 20,06000 = 1,20360

Subtotal: 1,75350 1,75350

Materials

B81ZA380 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 3
mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm

1,020      x 1,11000 = 1,13220

Subtotal: 1,13220 1,13220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02630

COST DIRECTE 2,91200
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95568

K8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 23,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,33000 = 2,19960

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 18,06000 = 6,50160

Subtotal: 8,70120 8,70120

Materials

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,36000 = 1,76501

B0FH2172 m2 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)

1,100      x 11,36000 = 12,49600

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,35000 = 0,17850

Subtotal: 14,43951 14,43951
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21753

COST DIRECTE 23,35824
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,70861

P-53 K83HU001 m2 Aplacat de parament vertical interior a més de 3,00 m
d'alçària, amb placa de fibres de fusta amb
aglomerants minerals i ciment de 50 mm de gruix
col·locada amb fixacions mecàniques sobre suports
metàlics inclossos.

Rend.: 1,000 35,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 18,06000 = 7,22400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 19,32000 = 7,72800

Subtotal: 14,95200 14,95200

Materials

B83H1800 m2 Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i
ciment, de 50 mm de gruix

1,050      x 16,84000 = 17,68200

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

Subtotal: 19,72200 19,72200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22428

COST DIRECTE 34,89828
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,52347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,42175

P-54 K83LNBRA m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu
d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació
general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons
UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell
recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu
color com l'actual, col·locat adherit sobre parament
vertical.

Rend.: 1,000 85,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 19,32000 = 9,66000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 18,06000 = 9,03000

Subtotal: 18,69000 18,69000

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0088      x 236,93000 = 2,08498

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 10,000      x 0,17000 = 1,70000

B83LNBRA m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus
estàndard i d'aplicació general, de 10 mm de gruix,
per a ús interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat
llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard

1,100      x 52,95000 = 58,24500

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,040      x 31,27000 = 1,25080

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,125      x 13,03000 = 1,62875
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Subtotal: 64,90953 64,90953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28035

COST DIRECTE 83,87988
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,25820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,13808

K83Z1781 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària,
col·locats cada 60 cm, fixats directament amb guix
amb additius

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,096 /R x 18,06000 = 1,73376

A0137000 h Ajudant col·locador 0,048 /R x 19,32000 = 0,92736

Subtotal: 2,66112 2,66112

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,331      x 1,43000 = 3,33333

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

4,788      x 0,57000 = 2,72916

Subtotal: 6,06249 6,06249

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03992

COST DIRECTE 8,76353
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89498

P-55 K843113A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25
mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable,
format per perfils principals amb forma de T invertida
24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 33,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 20,74000 = 6,63680

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 19,32000 = 6,18240

Subtotal: 12,81920 12,81920

Materials

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,51000 = 4,64530
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B8431131 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) , segons UNE-EN
13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

1,030      x 14,97000 = 15,41910

Subtotal: 20,06440 20,06440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19229

COST DIRECTE 33,07589
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,49614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,57203

P-56 K8448102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 24 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

Rend.: 1,000 35,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,74000 = 4,14800

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,32000 = 3,86400

Subtotal: 8,01200 8,01200

Materials

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,51000 = 4,64530

B8448200 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de
gruix, acabat llis , de 600x600 mm i vora recte ( E)
segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar
l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 21,19000 = 21,82570

Subtotal: 26,47100 26,47100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12018

COST DIRECTE 34,60318
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,12223

K86597WC m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 25 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta tropical, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

Rend.: 1,000 35,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012A000 h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 20,42000 = 6,12600

A013A000 h Ajudant fuster 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 11,96700 11,96700

Materials

B0CU2ADD m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 25 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta tropical, treballat al taller

1,000      x 21,90000 = 21,90000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,500      x 0,17000 = 0,76500

Subtotal: 22,66500 22,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17951

COST DIRECTE 34,81151
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,52217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33368

P-57 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 19,32000 = 0,19320

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 2,19920 2,19920

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,5508      x 5,50000 = 3,02940

Subtotal: 3,02940 3,02940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03299

COST DIRECTE 5,26159
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34051

P-58 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat a tota la zona d'actuació.

Rend.: 1,000 7,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 19,32000 = 0,19320

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 2,19920 2,19920

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B89ZSD00 kg Pintura plàstica tixotròpica per a interiors 0,510      x 8,60000 = 4,38600

Subtotal: 5,11734 5,11734
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03299

COST DIRECTE 7,34953
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45977

P-59 K898KTA0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 19,32000 = 0,28980

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 20,06000 = 2,50750

Subtotal: 2,79730 2,79730

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B89ZSD00 kg Pintura plàstica tixotròpica per a interiors 0,510      x 8,60000 = 4,38600

Subtotal: 5,11734 5,11734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04196

COST DIRECTE 7,95660
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07595

P-60 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 18,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,33000 = 3,66600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 20,06000 = 8,02400

Subtotal: 11,69000 11,69000

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 172,03931 = 0,91181

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972      x 0,81000 = 5,66773

Subtotal: 6,57954 6,57954

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17535

COST DIRECTE 18,44489
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,27667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72156

K9DBA23B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 40,16 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 19,32000 = 4,63680

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 18,06000 = 10,83600

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,33000 = 0,64155

Subtotal: 16,11435 16,11435

Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,92000 = 1,31100

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,79000 = 5,53277

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

1,040      x 15,74000 = 16,36960

Subtotal: 23,21337 23,21337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24172

COST DIRECTE 39,56944
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,59354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,16298

K9U371AY m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 8,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,024 /R x 19,32000 = 0,46368

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 18,06000 = 2,16720

Subtotal: 2,63088 2,63088

Materials

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

0,525      x 0,99000 = 0,51975

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,92000 = 0,09209

B9U371A0 m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
10 cm d'alçària

1,020      x 4,96000 = 5,05920

Subtotal: 5,67104 5,67104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03946

COST DIRECTE 8,34138
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46650

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 19,32000 = 3,47760

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 18,06000 = 6,50160

Subtotal: 9,97920 9,97920

Materials

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,34000 = 0,89780

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 4,11000 = 5,75400

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,56000 = 1,83480

Subtotal: 8,56660 8,56660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14969

COST DIRECTE 18,69549
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97592

P-61 KD15M811 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
incloses sifons, peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000 29,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 18,06000 = 6,86280

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 19,32000 = 3,67080

Subtotal: 10,53360 10,53360

Materials

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 17,37000 = 5,73210

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 3,55000 = 2,37850

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400      x 7,23000 = 10,12200

Subtotal: 18,52260 18,52260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15800

COST DIRECTE 29,21420
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,65242

P-62 KD5153JM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
300x300 mm de costat amb sortida vertical de 110
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,000 95,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,33000 = 4,58250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 20,06000 = 10,03000
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Subtotal: 14,61250 14,61250

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0214      x 36,25000 = 0,77575

BD5153JM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 300x300
mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

1,000      x 78,43000 = 78,43000

Subtotal: 79,20575 79,20575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21919

COST DIRECTE 94,03744
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,41056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,44800

KDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 30,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,33000 = 6,41550

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 20,06000 = 7,02100

Subtotal: 13,43650 13,43650

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 15,83000 = 15,83000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 36,25000 = 0,15225

Subtotal: 15,98225 15,98225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20155

COST DIRECTE 29,62030
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,06460

SIS U Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi
de Seguretat i salut.Inclou p.p. d´actuacions prèvies a
l´obra i neteja general

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

SS01 UD Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi
de Seguretat i salut.Inclou p.p. d´actuacions prèvies a
l´obra i neteja general.

Rend.: 1,000 3.023,12 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 3.  

Estudi Gestió de Residus                 

























































                                                                                                                                                                                                                                                 

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A LAV. JOAQUIM DE SAGRERA, 11, 13 I 15  

                            

Annex 4.  

Proposta de millores constructives                 





                        

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres 

MILLORES CONSTRUCTIVES PROPOSADES

   
DESCRIPCIÓ  

Definició i valoració de les diferents millores constructives que, opcionalment, els licitadors podran 
incloure dins de la seva oferta. Cadascuna d aquestes millores està definida com una partida alçada que 
el licitador, en cas d oferir-ne la seva execució, l haurà de contemplar en la seva totalitat. 
Aquestes millores no formen part del pressupost de contracte i el contractista ofereix executar-les sense 
modificar el preu del contracte ni suposar cap cost addicional per a l Ajuntament.  

MILLORA CONSTRUCTIVA 1     Separacions de les terrasses amb paret de bloc vist.  

Descripció de la millora: 
L actuació recollida dins del projecte considera les separacions entre les terrasses amb paret ceràmica 
de totxana revestides amb morter, acabat pintat i rematat amb un escopidor ceràmic.  

La proposta de millora considera: 
Substitució del conjunt de les separacions previstes amb paret de bloc llis acabat vist ambdós costats de 
mides 40x20x20 , rematat amb una peça del mateix material de mides de 40x 20x 5 cm. Amb aquest 
canvi  es considera que el manteniment  de les separacions serà molt mes favorable. 
Sobre la zona d actuació , s hi afegeixen les següents partides:  

Valoració de la millora nº1 en PEM:

  

K81K1B14K Escopidor de 15 cm. d amplària, amb rajola 
ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10 

18,72

 

/ml x

 

68,00 ml =

 

-1.272,96

  

K614HSAK Paredó recolzat divisori de 15 cm. de gruix, de 
totxana de 290x 140 x 100 mm, 
LD,categoria,segons la norma UNE-EN-771-1, per a 
revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

21,56

 

/m2 x

 

47,600 m2 =

 

-1.026,26

  

K81125K2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 
exterior, a 3,00 m. d alçària, com a màxim, amb 
morter vist 1:2:10 remolinat. 

24,51

 

/m2 x

 

52,36 m2 =

 

-1.283,34

  

E6185XJM Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de 
gruix de bloc foradat de morter ciment, de 
400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components 
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment 
pòrtland amb filler calcari 

60,18

 

/m2 x

 

47,600 m2 =

 

2.864,57

  

K898KTJM Remat superior de bloc vist de morter ciment, de 
400x200x50 mm, amb relleu, gris amb relleu amb 
components hidrofugants, categoria I segons la 
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari 

20,08

 

/ml x

 

  68,00 ml =

 

1.365,44

             

TOTAL 

      

647,45

    

MILLORA CONSTRUCTIVA 2   Col·locació d´angular encastat a les parets perimetrals de les 
cobertes   

Descripció de la millora: 
L actuació recollida dins del projecte considera la col·locació de la tela asfàltica encastada a les parets 
perimetrals de les cobertes.  

La proposta de millora considera: 
El subministrament i la col·locació  d´una peça angular d alumini de 2,5 x 2,5 cm. a 15 cm. del nivell del 
paviment acabat , encastades a les parets perimetrals de les cobertes. Aquest angular servirà per rebre 
la tela asfàltica. 
Valoració de la millora nº2 en PEM:

 



                        

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres 

K6150JMN0 Subministrament i col·locació de peça angular  
d alumini de 2,50 x 2,50 cm. lacat en color blanc 
encastat a les parets que delimiten les cobertes per 
rebre la tela asfàltica. Estan inclosos els treballs de 
paleta per encastar el angular. 

4,93

 
/ml x

 
  272,30 ml =

 
1.342,44

             
TOTAL 

      
1.342,44

   

MILLORA CONSTRUCTIVA 3  Gres porcel·lànic premsat sense esmaltar.  

Descripció de la millora:  

L actuació recollida dins del projecte considera la col·locació d un paviment porcel·lànic de rajola de gres 
premsat esmaltat   

La proposta de millora considera: 
Amb aquest canvi de material per un gres porcel·lànic de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar de la 
marca Rosa Gres col·lecció natural, color hierro es considera que serà molt mes resistent el paviment i 
mes beneficiós per el manteniment de les cobertes.  

Valoració de la millora nº3 en PEM:

  

E9DDAC37 Paviment exterior, de rajola de gres premsat 
esmaltat antilliscant, grup Blb/BIIa  (UNE-EN 
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, 
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per 
a rajola ceràmica C1-E ( UNE-EN 12004) i rejuntat 
amb beurada CG1 ( UNE-EN 13888) 

34,57

 

/m2 x

 

  667,00 m2

 

=

 

-23.058,19 

 

K6150JMN0 Sòcol, de rajola de gres premsat esmaltat 
antilliscant, de 8 cm d alçària, col·locat amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C1-E ( UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888),en la 
seva base es col·locarà tira de porex per recolza de 
la peça i que es posteriorment es retirarà 

5,86

 

/ml x

 

  272,30 ml =

 

-1.595,68

  

E9DDAJMN Subministrament i col·locació, de paviment de rajola 
de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar, grup 
B1a (UNE-EN 14411),de la marca ROSA GRES  
col·lecció natural 2.0 color hierro preu alt, amb 
resistència al xoc tèrmic, resistència a les glaçades 
,antilliscant de  coeficient R10 (DIN 51130), amb 
resistència al lliscament Classe 3, amb absorció 
d aigua < 0,5% ( ISO 10545-3),resistència a la 
ruptura < 1.300 N i  resistència a la flexió > 
35N/mm2 ( ISO-10545-4) ,resistència química min. 
classe B ( ISO 10545-13),resistència a les taques 
min. classe 4 ( ISO 10545-14) de forma quadrada 
de mides 31x 31 x 1,20 cm. col·locades amb doble 
encolat amb adhesiu per a rajola ceràmica  per 
exteriors flexible C2-ES2 ( UNE-EN 12004) amb 
juntes obertes de 0,6 mm d´ample, rejuntat amb 
beurada CG1 ( UNE-EN 13888).Inclòs la col·locació 
de les juntes de dilatación elástica  de poliuretà de 
12 mm cada 20 m2  

45,64

 

/m2 x

 

  667,00 m2

0 

=

 

30.441,88

  

K6150JMN0 Subministrament i col·locació de sòcol metàl·lic 
d´acer galvanitzat de gruix 4 mm amb una alçada  
de 15 cm. i 25 cm. de desenvolupament. 

9,32

 

/ml x

 

  272,30 ml =

 

2.537,84

             

TOTAL 

      

8.325,85

    

Import total de millores:  10.315,74  en PEM     
12.275,73  en PEC sense IVA   
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Plec de condicions           





1.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.- Objecte  
L'objecte del present Plec de Condicions és determinar les que han de regir de base en l'execució 
de les obres descrites en la documentació adjunta que constitueixen el projecte. 
 
1.2.- Base Fonamental  
Per aquest projecte regirà com a norma general, el Plec de Condicions vàries de l'Edificació, 
redactat pel Centre Experimental de l'Edificació i aprovat pel Consell Superior dels Col·legis 
d'Arquitectes. 
 
Com a normes complementàries a les particulars i amb prioritat sobre les anteriors, regiran les 
normes i instruccions de la UNE i les redactades per l'Institut "Eduardo Torroja de la Construcción 
y Cemento". 
 
1.3.- Condicions Particulars  
Com a Plec de Condicions Particulars regirà el present projecte composat per la documentació 
escrita (memòria, estat d'amidaments, descomposició de preus i aplicació de preus, a més 
d'aquest Plec de Condicions) i documentació gràfica (plànols). 
 
1.4.- Abast dels Documents del Projecte  
Respecte als conceptes descrits o consignats en aquests documents, s'ha d'entendre que fins i tot 
quan algun es definís en un sol d'ells obliga com si estigués indicat a tots. 
 
En uns casos es donarà el fet de que el detall explicat en un dels documents ve corroborat per la 
informació donada en un altre document, però en d'altres casos, la informació té caràcter 
complementari; el que no es clarifica en la documentació escrita ve detallat en plànols o 
viceversa.  
 
Són tots i cadascun dels documents que en conjunt formen la "Unitat Projecte" no servint 
d’al·legació en els plànols si estigués descrit a la memòria i/o el Plec de Condicions. Cas d'haver 
contradicció entre el projecte i el Plec de Condicions, aquest últim tindrà prioritat. 
 
Així mateix, qualsevol contradicció amb les Condicions Generals es resoldrà a favor de les 
Particulars. 
 
1.5.- Contradiccions amb el Contracte  
Qualsevol contradicció que pogués haver entre el present plec i les clàusules del contracte 
subscrites entre l'Excm. Ajuntament de Terrassa i l'empresa adjudicatària de l'obra és resoldrà a 
favor del contracte. 
 
1.6.- Direcció  
És missió de la Direcció Facultativa la vigilància i direcció dels treballs que es realitzin en les 
obres i cuitar que s'executin de conformitat amb els plànols i els altres documents que composen 
el projecte. 
 
La interpretació tècnica de tots els documents del projecte correspon també a la Direcció 
Facultativa de l'obra a la que el Contractista haurà d'obeir en tot moment, procurant seguir la idea 
de l'Arquitecte autor del projecte i l'acceptació més corrent que tinguin els termes amb els que es 
designin els conceptes descrits i las modalitats d'execució. 
 
1.7.- Coneixement del Projecte  
Es suposa que tota empresa constructora que tingui aspiracions a l'adjudicació d'aquesta obra, té 
perfecte coneixement del projecte en tots els seus documents tant escrits com gràfics. 
 



2.- CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
2.1.- Prescripcions Tècniques Generals  
 
En aquesta obra regiran els següents plecs de condicions tècniques: 
 
►►►    Tots aquells continguts en el Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació, 

confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovats pel Consell Superior de 
Col·legis d'Arquitectura el 1960 i aprovat per ordre del Ministeri de l'Habitatge el 4 de juny del 
1973. També els de Plec Particulars de Condicions per a la Licitació i Contractació redactat 
pel MOPU.  

  
►►►    Totes les especificacions que encapçalen cada una de les partides d'obra ressenyades a 

l'estat d'amidaments i pressupost; les notes del començaments o finals de capítols de l'estat 
d'amidaments i pressupost; totes les precisions que contenen la memòria, els plànols i altra 
documentació gràfica del projecte, encara que no quedin reflectides explícitament en els  
documents descrits i les precisions incloses a les memòries tècniques o generals. Qualsevol 
variació que pugui aparèixer al llarg de l'obra es valorarà als preus establerts al pressupost o, 
en cas contrari, a partir d'un preu contradictori compost a partir dels preus simples establerts. 

 
►►►    Tota la normativa legislativa vigent de compliment obligatori en el moment de l'oferta 

econòmica, així com les condicions de les companyies subministradores. 
 
El criteri de valoració d'unitats d'obra pel qual s’entén que totes les operacions i materials 
necessaris per a realitzar fins el final una unitat d'obra són compresos en el preu corresponent, 
encara que no figurin explícitament ni en les especificacions que encapçalen la partida ni en el 
preu unitari descompost. 
 
Altres normes, ordres i instruccions: 
 
►►►    Electricitat:   

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Normes complementàries per a l'aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Regulació de mesures d'aïllament de les instal·lacions elèctriques.  
- Reglamentació de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energia 

 
►►►    Energia: 

- Mesures a adoptar en edificacions per tal de reduir el consum d'energia. 
 
►►►    Estructures d'acer: 

- Norma MV-102/1972. Acer laminat per estructures d'edificació. 
- Norma MV-103/1972. Càlcul de les estructures d'acer laminat en edificació. 
- Norma MV-104/1966. Execució de les estructures d'acer laminat en edificació. 
- Norma tecnològica de l'edificació NTE EAV. 

 
►►►    Estructures de formigó:  

- Instrucció del projecte i l'execució d'obres de formigó en pasta i armat. EH-91. 
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 
- Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EH-Pre-72. 
- Seguretat i higiene en el treball: Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
- Reglament de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. 
- Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 
- Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de 

construcció. 
- Norma bàsica de l'edificació. Prevenció contra incendis (NBE-CPI). 

 



2.2.- Prescripcions Tècniques Particulars  
 

Capítol I  - Condicions tècniques de les obres 
 
Les condicions tècniques fan referència al conjunt de característiques que han de complir els 
materials emprats a les obres objecte del present projecte, les tècniques de la seva col·locació a 
l'obra i les d'execució de tota classe d’instal·lacions i obres necessàries i dependents. 
 
Aquestes condicions, a més del que diu el present Plec de Condicions, queden explícitament 
assenyalades en els següents documents del projecte: 
 

- Plànols 
- Memòria 
- Amidaments i Pressupost, especialment en la descripció de cada una de les unitats d'obra 

així com en les notes aclarides dels diversos capítols. 
 
No obstant això s'atendrà sempre i en especial quan no hagi quedat suficientment explícit en els 
documents anteriors, el que prescriuen les normes següents: 
 

- Accions: Norma MV-101/1962. Accions en l'edificació. 
- Aigua: Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de proveïment d'aigua. 
- Ciment: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, RC-75. 

 
 

Capítol II  -  Materials i tècniques d'execució      
 
Per a l'acceptació de materials i per les tècniques d'execució regiran les especificacions del Plec 
General de Condicions Tècniques de l'Edificació citat a l'article primer del Títol d'aquest Plec de 
Condicions.  
 
Tindran també, a tots els efectes, valor de Plec de Condicions Tècniques Particulars les 
determinacions gràfiques i precisions escrites que figurin als plànols tan generals, com 
d'estructura i de detalls. Es presentaran mostres de tots els materials que intervinguin a l'obra 
amb la suficient antelació al moment de col·locar-los, per a que la Direcció Facultativa pugui 
donar-ne l'aprovació. 
 
Pel que fa a l'estructura i a les instal·lacions s'atendrà al que diuen els corresponents Títols 
d'aquest Plec de Condicions, dedicats a les receptives Condicions Tècniques Particulars. 
 
 

Capítol III  -   Enderrocs i condicionament del ter reny 
 
►►►    Replanteig de l'obra: 

Una vegada adjudicada l'obra a l'empresa adjudicatària s'efectuarà el replanteig de la mateixa 
sobre el terreny seguint exactament les dades del plànol corresponent, determinant els nivells 
d'acabat i el perímetre final objecte de l'adjudicació. 

 
►►►    Organització dels treballs: 

L'empresa encarregada de l'execució material de les obres serà la responsable d'adoptar les 
mesures necessàries de precaució tant per al tràfic rodat com per al peatonal, respectant en 
tot moment tots els elements tant de mobiliari urbà públic com del privat existents a la zona 
objecte del projecte així com el de les rodalies.  

 
S'adoptaran els criteris més adients per ocasionar les molèsties mínimes i indispensables als 
veïns afectats per les obres i la circulació de vehicles. 

  



                                  Capítol IV  -  Mo rters - Formigons  
 
L'empresa adjudicatària proporcionarà els elements necessaris per efectuar els assaigs 
pertinents, sense que per això sigui objecte de cap certificació ni abonament especial. 
 
Abans d'efectuar el formigonat dels fonaments, s'anivellarà, netejarà i compactarà lleugerament el 
fons de les rases. 
 
►►►    Ciments: 

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la manipulació és a mà, no passarà 
dels dos límits següents: 

 - 40 graus centígrades (40˚ C) 
 - temperatura ambient mes cinc graus centígrades. 
 

Quan el ciment és rebut en sacs s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i reservat de la 
intempèrie i de la humitat del sòl i parets. 

 
El període d'estada en magatzem no serà superior a un mes, comprovant-se que les 
característiques del ciment són adequades abans de la seva posta en obra. 

 
►►►    Aigua: 

En general poden ser utilitzades tant per la massa com pel curat del formigó totes les aigües 
qualificades com a acceptables per la pràctica. 

 
Que no es tinguin dades de la seva utilització o en cas de dubte, s'analitzaran i es rebutjaran 
les que no compleixin aquestes condicions. 

 

- Exponent d’Hidrogen PH (UNE 7234) 5 

- Substàncies dissoltes (UNE 7130) 15 grams per litre (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4 (UNE 7131) excepte per 
ciment PY, en què el límit serà de 5 grams per litre. 

 
1 gram per litre (1.000 ppm) 

- ION-CLORO CI (UNE 7178) per formigó acurat. 6 grams per litre (6.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132) 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 15 grams per litre (15.000 ppm) 

                       
Es farà la presa de mostres segons la UNE 7236 i les anàlisis per als mètodes segons 
normativa.  

 
►►►    Àrids: 

La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran aquelles que permetin garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó, així com la resta de característiques que s'exigeixen en 
aquest plec de condicions. 

 
Com àrids per la fabricació de formigons poden ésser sorres i graves existents en jaciments 
naturals, roques piconades, escòries siderúrgiques adequades o d'altres que resultin 
aconsellables pels estudis realitzats en el laboratori. 
És prohibit l'ús d'àrids que tinguin o puguin tenir pirites o qualsevol altres tipus de sulfurs. 
S'entén per sorra o "àrid fi", l'àrid o part del mateix que passa per un tamís de 5 mm de llum 
de mallat (tamís, 5 UNE 7050); per grava o "àrid gros" aquell que resulta retingut pel mateix 
tamís, i per "àrid total" o suplement "àrid" quan porta les proporcions de sorra i grava 
adequades per fabricar el formigó que es consideri necessari. 

 



►►►    Additius: 
Podran utilitzar-se additius quan es justifiqui, mitjançant els oportuns assaigs, que la 
substància agregada en les proporcions previstes i dissoltes en aigua produeix l'efecte desitjat 
sense pertorbar excessivament la resta de característiques del formigó, ni representa cap 
tipus de perill per la ferralla. 

 
►►►    Morters: 
 

Els morters a utilitzar en aquest projecte per a la col·locació dels diferents elements de 
l'execució de les partides previstes són els del quadre següent i les seves característiques 
són: 

 
Morter Ciment P-250 Cal Sorra 
M-40/A 1 -- 6 
M-40/B 1 1 7 
M-80/A 1 -- 4 
M-80/80 1 ½ 4 

 
Dosificació:   
S'indicarà el conglomerat a emprar i el seu nombre de parts de volum dels seus components. 
L'última xifra corresponent al nombre de parts de volum dels seus components. 
 
Resistència: 
La comprensió d'un morter és el valor característic d'una sèrie de resultats obtinguts sobre un 
assaig de flexió de provetes 4 x 4 x 16 cm3 als 28 segons norma UNE 7270. Normalment a 
l’emprar un morter tipus no és necessari comprovar la seva resistència i s'accepta el valor de 
la següent descripció: 

 

Morter Tipus 
Resistència 

Característica 
M-40 40 
M-80 80 

 
Plasticitat: 
La plasticitat d'un morter és funció del seu percentatge de fins de la mescla seca, inclòs 
conglomerat i fins de sorra i de què s'utilitzi o no algun tipus d’additiu plastificant o airejant 
segons la següent descripció: 

 
Percentatge fins mescla seca 

Plasticitat 
Sense additius Amb additius 

Grassa + de 25 + de 20 
Sograssa 25 a 15 20 a 10 
Magre - de 15 - de 10 

 
L'amassat dels morters es realitzarà preferentment amb amassadora de formigonera, 
remenant el temps necessari per aconseguir la seva uniformitat, amb un mínim d'un minut. 

 
Si l'amassat es realitza a mà es farà amb una amassadora impermeable i neta, fent-se com a 
mínim tres batuts. 

 
El conglomerat en pols es mesclarà en sec amb la sorra i s'afegirà desprès l'aigua. La cal 
s'amassarà sobre la sorra o sobre la mescla ja feta. 
Els morters de ciment s'utilitzaran dins les dues hores immediates al seu amassat. Durant 
aquest temps es podrà afegir l'aigua necessària per compensar la pèrdua d'aigua durant 
l'amassat. Passat el termini de dues hores el morter sobrant es tirarà, sense intentar aprofitar-
lo. 

 



El morter de cal podrà utilitzar-se durant temps il·limitat si es conserva en les condicions 
degudes. 

 
Capítol V  -  Sanejament 

 
Totes les canonades de desguàs es connectaran mitjançant pericó d'encreuament a la xarxa 
general existent. 
 
Els baixants es fixaran als murs, procurant que quedin amb la separació més gran possible. 
 
S'ordenarà els desguassos en relació de menor a major altura dels respectius sifons fins el 
començament del desguàs general que serà el més baix possible per aprofitar el màxim desnivell 
en el desguàs de cada un d'ells. 
 
Els canvis d'alineacions al passar del parament extrem de façana al parament es realitzaran amb 
les peces especials realitzades pel fabricant i sempre garantint la seva perfecta estanquitat i 
solidesa. 
 

Capítol VI  -  Ram de paleta 
 
Fàbrica de maons ceràmics: 
El maó és tota peça destinada a la construcció de murs generalment en forma d'ortoedre, 
fabricada per cocció amb argila o terra argilosa, inclòs amb addició si escau d'altres materials. 
 
El maó queda definit pel seu tipus, qualitat, forma i resistència. 
 
Els maons a utilitzar en aquest projecte seran: 
 
- Tipus: Majoritàriament s'utilitzarà el maó, en el que els forats i envanets interiors són superiors 

al 10% del seu volum. 
 
- Qualitat: Seran de primera qualitat, complint la condició estricta del seu color, no tindran 

taques, ni zones recremades i la seva cocció serà la correcta, ressonància metàl·lica al xoc, 
no tindran tampoc granets de calç ("caliches") ni cap tipus d'imperfecció notòria a les seves 
arestes i cares. 

 
- Format: El format d'un maó és la característica geomètrica definida per les tres dimensions de 

llibant, motxa i gruix ("soga", "tizón" i "grueso"). 
 

Les dimensions d'ús més normal en els fabricants és de 29 x 14 x 6,5 cm, segons Norma 
UNE 7267. 

 
- Resistència: La resistència a la compressió d'un maó determinat és el valor característic de la 

tensió de trenc en kg/cm2, obtinguda per assaig segons norma UNE 7059. 
 

Les condicions són les següents: 
 1.- Es realitzarà l'assaig de 10 maons. 
 2.- S'utilitzarà ciment P-250 en morter. 

3.- Les provetes es mantindran en aire humit durant 24 hores i a continuació en aigua 
durant 24 hores. Es secant superficialment i es fan entrar en càrrega. 

 4.- La tensió aparent de la càrrega dividida per l'àrea de secció total, inclosos els forats. 
El fabricant garantirà per a cada tipus de maó les resistències mínimes següents: totxo doble 
buit = 30 kg/cm2. 
 
Altres propietats dels maons que també són importants sobretot a efectes de la seva 
conservació a través del temps són: 



 - Absorció d'aigua (ha de complir assaig Norma UNE 7268). 
 - Comportament a les gelades (assaig Norma UNE 7062).  
 - Dilatació potencial (assaig Norma UNE 7269). 
 - Salubre (assaig Norma UNE 7063). 
 
- Recepció dels maons: 

Cada partida de maons que anirà a l'obra es verificarà organolèpticament el seu estat. No és 
aconsellable la descàrrega dels maons en camió de caixa per batent perquè es produeixen 
gran quantitat de peces malmeses i trencades. 

 
Es procurarà que els maons vagin a l'obra empaquetats per permetre una descàrrega ràpida i 
controlada per mitjans mecànics. 

 
- Replanteig: 

Es realitzarà el traçat en planta de les parets a realitzar, amb molta cura de que les seves 
dimensions estiguin dintre les dades del projecte respectiu (gruixos, altures, distàncies, 
verticalitat, etc..). 
Per l'aixecament de la paret es recomana col·locar a cada cantonada i en cada canvi 
d'alineació, un regle perfectament aplomat, inclòs si escau, senyalant les filades a realitzar. 

 
- Mullat de maons: 

Els maons es mullaran abans de la seva posta en obra. Es pot realitzar per aspersió o fins i 
tot en immersió total introduint els maons mullats però sense gotejar per no variar la 
consistència del morter. 

 
- Col·locació dels morters: 

El maó es col·locarà sobre una trotada de morter suficient perquè quedi una junta d'1 cm i 
s'igualarà amb la paleta, a una distància igual al maó del costat de la mateixa filada, prement 
el maó contra el morter i desplaçant-lo al maó del costat fins que la junta vertical sigui igual a 
l'horitzontal.  

 
- Reblert de les juntes: 

El morter a d'omplir les juntes horitzontals i verticals totalment (tendell i llagues). 
 

Les juntes horitzontals i verticals tindran en tot el gruix i alçada del mur les dimensions 
especificades al projecte d'1 cm. 

 
- Lligades: 

La fàbrica de maó es realitzarà per filades horitzontals en tota l'extensió de l'obra, sempre que 
sigui possible. Quan dues parts d'una fàbrica es realitzin en diferents fases, la que s'executi 
en primer lloc es deixarà de forma escalonada. Si això no fos possible es deixarà 
alternativament trames sortints, queixals, etc. 

 
- Protecció durant l'execució: 

L'obra de fàbrica durant la seva execució requereix de les següents consideracions: 
 

- Protecció contra la pluja: 
Quan es puguin preveure fortes pluges es protegiran les parts executades més 
recentment en làmines de material plàstic o d'altres mitjans a fi d'evitar l'erosió de les 
juntes de morter. 

 
 
- Protecció contra les gelades:  

Si ha gelat abans d'iniciar-se la jornada de treball, no es continuarà l'obra sense haver 
revisat l'obra realitzada 48 hores abans i, s'enderrocaran les parts afectades per continuar 
el treball. 

 



- Protecció contra la calor:  
En temps extremadament calorós i sec es mantindrà humida la fàbrica de maó 
recentment executada, a fi i efecte de què no es produeixi una forta i ràpida evaporació de 
l'aigua del morter, provocant una alteració en el seu procés d'adormiment i enduriment. 

 
 
 

Capítol VII  -  Enguixats 
  
És el revestiment en pasta de guix de paraments verticals i horitzontals (parets i sostres). 
 
No es revestiran en guix les parets i sostre dels locals en els quals estigui prevista una humitat 
relativa superior al 70% ni en aquells que freqüentment siguin esquitxats per aigua, com a 
conseqüència de l'activitat desenvolupada. 
 
Les superfícies d'acer que hagin d'ésser revestides amb guix, es folraran prèviament amb una 
superfície de ceràmica. Els sostres del forjat realitzats amb bigues d'acer, portaran protegida l'ala 
inferior del perfil amb peces ceràmiques o de ciment segons NIT-EAF. Estructures d'acer - forjats.  
 
Les superfícies de formigó realitzades amb encofrat metàl·lic es faran més rugoses esquitxant-les 
amb morter 1:3 de ciment ratllant-les o repicant-les. 
 
Quan el revestiment hagi de tenir un gruix de 15 mm es realitzarà l'enguixat per capes 
successives fins arribar al gruix desitjat. 
 
En l'enguixat de les arestes es tindrà cura de col·locar cantoneres (guardavivos) de xapa d'acer 
galvanitzat de gruix 0,6 mm, longitud 2m, amb una secció formada per un cos central, que forma 
el cantell de la xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa, perforada o desplegada 30 
mm a un altre costat. 
 
- Preparació pasta guix Y-20, Y-12: 

La preparació de la pasta de guix Y-20 per enguixar paraments verticals a parets es realitzarà 
amb guix Y-20, Y-12 en la proporció de 850 Kg per 1 m3 de pasta. La confecció de la pasta a 
mà, es posarà en primer lloc l'aigua en una pastera adequada i manejable. 

 
Sobre l'aigua es barrejarà el guix a poc a poc i tot seguit es remenarà la mescla fins 
aconseguir una pasta totalment homogènia. 

 
L'aigua en proporció de 600 litres/m3 de pasta a temperatura no inferior a 50˚ C. 

 
Cada nou amassat es netejaran les eines de treball. Quan la pasta tingui que ésser col·locada 
projectant-la sobre la paret o sostre per mitjans mecànics, s'admetrà la incorporació d'un 
additiu plastificant per controlar l'adormiment, sempre i quan es justifiqui mitjançant els 
oportuns assaigs que la substància afegida en les degudes proporcions produeix l'efecte 
desitjat sense produir efectes perjudicials en el seu acabat. 

 
- Preparació del guix Y-25 F: 

La preparació de la pasta de guix Y-25 F per realitzar lliscats de sostre i parets: guix Y-25 F 
en la proporció de 810 Kg/m3 de pasta per a la confecció de pasta de mà, es posarà en 
primer lloc l'aigua en una pastera adequada, manejable i totalment estanca, sobre l'aigua es 
barrejarà el guix poc a poc i tot seguit es remenarà la mescla fins aconseguir una pasta 
totalment homogènia. L'aigua en proporció de 650 litres/m3 de pasta a temperatura no inferior 
a 5˚ C. 

 
Cada nou amassat es netejaran les eines de treball, quan la pasta tingui que ésser col·locada 
projectant-la sobre la paret o sostre per mitjans mecànics, s'admetrà la incorporació d'un 
additiu plastificat per controlar l'adormiment, sempre i quan es justifiqui mitjançant els 



oportuns assaigs que la substància afegida en les degudes proporcions produeix l'efecte 
desitjat sense produir efectes perjudicials en el seu acabat.   

 
La pasta de guix obtinguda s'utilitzarà immediatament desprès del seu amassat, sense 
posterior addició d'aigua. 

 
Abans de començar els treballs es netejarà i es mullarà la superfície a revestir. 

 
- Condicions generals Y-20, Y-12: 

No s'enguixarà quan la temperatura ambient sigui inferior a 5˚ C. En les arestes verticals es 
col·locaran elements de protecció - cantoneres (guardavivos). 

 
En els racons i cantells i revestiments de forats es disposarà de reglades gruix de 15 mm de 
gruix a distància horitzontal entre reglades en un mateix parament no serà superior a 3 m. 

 
Les cares vistes de les reglades d'un parament estaran contingudes en el mateix plànol 
vertical, a continuació s’entendrà la pasta de guix entre reglades, prement-la contra la 
superfície fins a anivellar amb elles. 

 
Abans de l'acabat de l'adormiment es donarà un últim repàs amb pasta de guix que passi pel 
sedàs de 0,2 mm (UNE 7050). La superfície resultant o d'acabat serà plana, vertical i no tindrà 
forat aparent (coguera). 

 
L’espessor de l'estesa de gruix als paraments serà de 15 mm. Abans de començar el treball 
del guixaire, s'haurà realitzat totalment la coberta de l'edifici. 

 
Les parets exteriors estaran acabades inclòs el revestiment exterior d'acabat abans de 
realitzar els treballs del guixaire. S'han d'evitar els cops i vibracions que puguin afectar a la 
pasta de guix durant el seu període d'adormiment. 

 
- Condicions generals Y-25 F: 

S'utilitzarà immediatament desprès del seu amassat sense posterior addició d'aigua, per a la 
realització de lliscats. 

 
El revestiment sobre el que s'ha de realitzar el lliscat haurà d'estar totalment adormit i tindrà la 
consistència necessària i suficient per no desenganxar-se a l'aplicar-lo. A més a més la 
superfície haurà d'estar rugosa per facilitar la seva adherència. No es poden realitzar els 
treballs de lliscat quan la temperatura ambient sigui menor de 5º C. 

 
La pasta s’entendrà prement-la contra la superfície fins aconseguir un gruix de 3 mm. 

 
La superfície quedarà plana i llisa i sense forats, ni sortints, ni bonys. 

 
Les entregues del lliscat amb el sòcol, caixes i d'altres elements de les parets hauran de 
quedar plenament perfilades. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar el guix durant 
el seu període d'adormiment. 

 
 

Capítol VIII  -  Arrebossats 
 

Són revestiments continus realitzats amb morter de ciment de cal o mixtes en parets i sostres 
interiors i exteriors. 
 
- Condicions: 

No són aptes per arrebossar les superfícies de guix ni les superfícies realitzades amb 
materials de resistència semblant a la del guix o inferior. 



Es respectaran les juntes estructurals de l’edifici. Es tallarà el pas de l'aigua de pluja, 
jardineres i d'altres usos mitjançant trenca-aigües. 

 
Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives 
sense sobrepassar el gruix esmentat. 

 
Els paraments presentaran un superfície neta i rugosa. Per arrebossar sobre superfícies fines 
de formigó serà necessari fer rugositats en la seva superfície mitjançant el picat, col·locant 
una tela metàl·lica o amb retardadors de l'adormiment. 

 
- Acabats: 

S'admetran tres tipus d'arrebossat segons l'acabat definitiu: 
 

a) Rugós: Quan serveixi de suport a un estucat o aplacat amb peces més grans de 5 x 5 
cm rebudes amb pasta o morter. Per quedar amagat. 

 
b) Arremolinat: Quan serveixi de suport a un lliscat, pintura rugosa, o aplacat amb peces 

més petites de 5 x 5 cm rebudes amb pasta de morter o morter adhesiu. Per deixar 
vist o emblanquinar i pot estar sotmès a l'acció de la pluja. 

 
c) Brunyit: En lliscats de ciment per suport d'una pintura llisa o revestiment enganxat 

flexible o lleuger. Per quedar vist quan estigui sotmès a l'esquitxat de l'aigua. 
 

Es col·locarà una malla metàl·lica que cobreixi totalment el límit de discontinuïtat del 
parament. 

 
Si en el parament (vertical + horitzontal) existeix una discontinuïtat en la seva superfície ja 
sigui d'acabat o estructural de dos formats diferents o fins i tot de dos materials diferents, 
aleshores, per tal d'assegurar la continuïtat de l'arrebossat a realitzar, la normativa RPE_NTE 
apartat RPE-a recomana la col·locació d'una malla metàl·lica que cobreixi la totalitat del límit 
de discontinuïtat del parament, col·locada tensa i fixada amb un cavalcament mínim de 10 cm 
per cada costat. 

 
- Ciment: 

S’utilitzarà bàsicament el ciment P-250 de característiques definides pel Plec General de 
Condicions per la recepció de conglomerats Hidràulics. 

 
En el seu defecte es pot utilitzar P-350 igualment definit en el Plec de Condicions Generals. 
S'emmagatzemarà en un lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i intempèrie. 

 
- Cal: 

S'utilitzarà cal apagada i en pols, envasada i etiquetada amb el nom del fabricant i tipus a que 
pertany segons UNE 41066. S'admet per la cal aèria la definida com a tipus I en la Norma 
UNE 41067 i per la cal hidràulica la definida com tipus I en la UNE 4106 P. 

 
S'emmagatzemarà en lloc sec, ventilat i protegit d'humitats i intempèrie. 

 
- Contingut en matèria orgànica:  

La dissolució assajada segons UNE 7082 no tindrà un color més fosc que la 
dissolució tipus. 

 
- Contingut d'impuresa:  

El contingut total de matèries perjudicials com la mica, guix, feldespat descomposat i 
la pirita granulada, no serà superior al 2%. 

 
- Forma dels grans:  

Serà rodona o polièdrica, rebutjant els que tinguin forma d'agulla. 



- Grandària dels grans:  
La grandària màxima de l'àrid serà de 2,5 mm. 

 
- Volum de forats:  

Serà superior al 35%. Es comprovarà en obra utilitzant un cubilot que s'enrasarà amb 
la sorra. A continuació s'abocarà aigua sobre la sorra fins que s'ompli. El volum 
d'aigua admesa serà superior al 35% de volum del cubilot. 

 
- Arrebossat reglejat de parets:  

Es disposaran reglades verticals formades per planxes de morter amb separació no superior a 
1 m en cada parament i formant arestes en els racons i cantells. 

 
Una vegada humit el parament s'aplicarà el morter, entre reglades recobrint de forma que la 
mada s'introdueixi per totes les irregularitats del suport per augmentar la seva adherència. 

 
La superfície arrebossada no tindrà cap defecte de planeitat superior a 3mm, mesurat amb un 
regle d'1m. 

 
Abans de l'adormiment de l’arrebossat es passarà sobre la superfície encara fresca, el 
remolinador mullat amb aigua fins aconseguir que la superfície quedi plana en acabats per 
exterior, i solament el pas d'un regle quan els paraments siguin per revestir en enrajolats. 

 
Es compliran totes les disposicions de l'aplicació de l'ordenança general de seguretat i higiene 
en el treball. 

 
- Condicions generals d'execució:  
 

a) Abans de l'execució: 
Per arrebossats interiors es comprovarà que la coberta estigui totalment acabada. 
Per arrebossats exteriors estarà acabada la coberta i funcionament l'evacuació 
d'aigües. Quan l'arrebossat ha de quedar vist, primerament s'haurà de col·locat 
aquells elements fixes com ganxos, pals i tots aquells que sobresurtin del pla del 
parament. 
S'han de tapar els desperfectes que puguin tenir els paraments utilitzant el mateix 
tipus de morter que per a l'arrebossat. 
Que el morter o formigó del parament a arrebossar estigui totalment adormit. 

 
b) Durant l'execució:  

Es pastarà exclusivament la quantitat de morter que es tingui que fer servir. No es 
posarà aigua al morter desprès del seu amassat. 
El parament a arrebossar es mullarà prèviament i es netejarà. 
En temps de gelades, s'aturaran tots els treballs d'execució i es comprovaran les parts 
arrebossades abans de tornar a treballar. 
En temps de pluges es suspendrà l'execució dels treballs quan els paraments no 
estiguin protegits i es cobrirà amb lones o plàstics la seva superfície. 
En temps extremadament calorós o en superfícies sobrecalentades exposades al sol, 
es suspendrà la seva execució. Igualment quan el parament estigui exposat a forts 
vents, secs i càlids. 

 
c) Desprès de l'execució:  

Transcorregudes 24 hores de la seva execució es mantindrà humida la superfície 
arrebossada fins que el morter s'hagi adormit. 
No es fixaran elements sobre l'arrebossat fins que s'hagi adormit i no abans de 7 dies. 
Es compliran totes les disposicions que siguin d'aplicació de l'Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el treball. 

 
 



Capítol IX  -  Paviments 
 
Revestiments de sòls i escales interiors i exteriors amb peces rígides de gres. Segons les N.T.E., 
les especificacions per l'elecció de material, terra i col·locació són les següents: 
 
►►►    Tipologia de materials: 
 Revestiment Sòl 
 Forma - material = Ceràmica - gres 
 Sistema de col·locació Rebudes en morter 
 Especificació RSR-2 
 
►►►    Criteris d'elecció: 

Paviment situat en l'interior, local humit, freqüent presència d'aigües en el paviment a 
conseqüència de l'ús, vestidors i dutxes. 

 
►►►    Càrregues i trànsit: 

Les càrregues estàtiques i dinàmiques que actuen sobre el revestiment del sòl segons la 
N.T.E. s'han de tenir en compte únicament en la sobre càrrega peatonal, privades i públiques. 

 
►►►    Resistència al relliscat: 

Es considera un paviment antilliscant quan el seu coeficient de resistència al relliscat mesurat 
amb pèndul RRL (ROAD RESERARCH LABORATORY), Norma d'assaig NLT-175/73 del 
Laboratori del transport i mecànica del sòl és superior a 40. 

 
En la majoria dels materials quan més polida i brillant és la seva superfície, menys resistència 
té al relliscat. 

 
►►►    Resistència a la pols: 

El paviment ha d'ésser tal que a l'erosionar-se amb l'ús no es desprenguin partícules que 
puguin quedar en suspensió a l'aire. 

 
►►►    Lloseta de ceràmica: 

Placa de poc gruix per argiles, sílice, colorants i d'altres materials, modelada, premsada i cuita 
a altes temperatures. Compliran la Norma UNE 67087. 

 
La forma generalment quadrada o rectangular amb cantells vius o bisellats no tindrà taques ni 
esquerdes. En cada peça o en el seu embalatge s'indicarà el fabricant i la tipologia. 

 
►►►    Execució del paviment: 

Sobre el forjat s’estendrà una capa de gruix no inferior a 20 mm de sorra. Sobre aquesta 
s'anirà estenent el morter de ciment formant una capa de 20 mm gruix cuitant de què quedi 
una superfície continua de seient de l'enrajolat. 

 
Prèviament a la col·locació de les llosetes i amb el morter encara fresc, s’espolsarà amb 
ciment la seva superfície. 
Humides prèviament les llosetes es col·locaran sobre la capa de morter a mida que 
s'estenguin, disposant-les amb juntes d'amplada no menor d'1 mm. 

 
Posteriorment s’estendrà una borada de ciment per al reblert de les juntes, utilitzant ciment 
pur per les juntes menors de 3 mm, i ciment i sorra quan l'ample sigui més gran. 

 
Transcorregut el temps de sacat es netejaran les restes de borada i es netejarà la seva 
superfície. 

 
►►►    Col·locació de sòcol de fusta: 



Sobre el parament es rebran amb pasta de guix negre els tacs de fusta, de manera que la 
distància màxima entre ells sigui 500 mm i sempre es disposarà un tac en els extrems de la 
peça de sòcol. 

 
A continuació es clavaran les peces de sòcol als tacs de fusta de pi de 7 cm d'alçada i 8 mm 
de gruix, de forma que quedi un cantell sobre el sòl. 

 
El cap del clau quedarà amagat i es massillarà el forat deixat. 

 
Les trobades en els racons es realitzaran a biaix de cartabò i els entroncaments aniran a tocar 
uns amb els altres i s'encastaran. 

 
S’encastarà la cara i el cantell superior del sòcol i s'imprimirà amb una mà de pintura 
segellada, per posterior pintat amb dues mans de pintura plàstica. 

 
 

Capítol X  -  Instal·lacions d'electricitat  
Plec de condicions tècniques d'electricitat 

 
►►►    Condicions generals: 

La instal·lació elèctrica complirà íntegrament el que està prescrit pel Reglament Electrotènic 
per Baixa Tensió, aprovat pel Decret 2413/1973, del 10 de setembre, BOE núm. 242, del 9 
d'octubre del 1973, i les seves instruccions complementàries. Molt especialment es tindrà 
present la instrucció MI BT 027, aplicable a aquest tipus de locals, així com la normativa que 
la desenvolupa. 

 
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors de 
les mateixes i les de qualsevol altre instal·lació es mantingui una distància de 3 cm com a 
mínim. 

 
En cas de proximitat amb conductes d'aire calent, les canalitzacions elèctriques s'establiran 
de forma que no puguin agafar una temperatura perillosa i, per conseqüència es mantindran 
separades per una distància convenient o per medi de pantalles calorífiques. (Instrucció MI-
BT017 2.9.1). 

 
Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions 
que puguin donar lloc a condensacions, a menys que es prenguin les disposicions 
necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes 
condensacions. (Instrucció MI-BT 017 2.9.1). 

 
La caiguda de tensió en enllumenat per les línies d'alimentació a quadre de plantes, s'ha pres 
en l'1%, deixant el 2% restant per a les derivacions i sortides des d'aquests quadres. 
Pels diàmetres interiors nominals dels tubs es tindrà en compte les taules corresponents de la 
Instrucció MI-BT 019, però en cap cas, la secció interiors d'aquests serà inferior a tres cops la 
secció total ocupada pels conductors. 
Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adients a la seva classe que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

 
Els radis mínims de corvatura i el número de plecs necessari venen determinats per les taules 
VI i VII de l'anterior Instrucció. 

 
Es farà possible la introducció i retirada fàcil dels conductors en els tubs desprès de col·locats 
i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per això dels registres que es considerin 
convenients. El número de curvatures en angle recte situades entre dos registres consecutius 
no serà superior a 3. Els conductors es situaran en els tubs desprès de col·locats aquests 
(Instrucció MI-BT 019.2). 



Les dimensions de les caixes de registre hauran de permetre posar-hi folgadament els 
conductors. La seva fondària equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub més gran més 50% 
del mateix amb un mínim de 50 mm per a la seva fondària i 80 mm pel diàmetre o cantó 
interior. 

 
Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitja de brides o abraçadores protegides contra 
la corrosió i sòlidament subjectades. 

 
La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,80 mm. 

 
Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció i els empalmaments i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

 
En alienacions rectes les desviacions de l'eix del tub respecte les línies que uneixen els punts 
extrems no seran superiors al 2%. 

 
La unió de conductors es realitzarà utilitzant borns de connexió individuals o constituint blocs 
o regletes, es realitzaran a l'interior de caixes d'empalmament o derivació, mai a l'interior dels 
tubs. 

 
Si es tracta de cables deurà cuitar-se al fer les connexions que la corrent es reparteixi per a 
tots els filferros components i si el sistema adaptat és de cargol d'apretament entre una 
arandella metàl·lica, els conductors de secció superior a 6mm2, deuran connectar-se per mitjà 
de terminals de pressió, prestant atenció especial perquè les connexions no quedin sotmeses 
a esforços mecànics. 

 
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. Les 
cobertes, tapes o embolcall, manetes i polsadors de maniobra instal·lats a les cambres de 
neteja i en general en els locals humits o mullats, així com en aquells en les parets i terres 
siguin conductors, seran de material aïllant. 

 
Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificats pels colors que presentin els seus 
aïllaments. A aquest efecte, els colors corresponents als diferents conductors seran: 

 
Primera fase R ..................…………. Color marró 
Segona fase  S ..................………… Color negre 
Tercera fase T ..................…………. Color gris 
Neutre ..........................…………….. Color blau cel 
Conductor de protecció a terra ..…... Color groc verd 

        (Instrucció MI-BT 023.6.3) 
 

En cas de dificultat per col·locar els conductors del seu color ja descrit, l’instal·lador precisarà 
de la conformitat del director de l'obra pel canvi d'aquests per uns altres colors. 
 
Les preses de corrent tindran un tercer contacte per la presa de terra. 

►►►    Aparells d'enllumenat: 
Tots els equips portaran corrector del factor de potència individualment, no permetent-se 
muntatge de condensadors per seccions. 

 
Les reactàncies hauran de tenir un baix consum i pèrdues, garantint les característiques 
d'estabilitat durant el seu funcionament. 

 
El xassís haurà de ser resistent al foc, la humitat, els àcids i àlcalis i haurà de portar clarament 
marcada la potència en W. de les làmpades per les que són adequades (Instrucció MI-BT 026 
4.2.5) 

 
►►►    Instal·lació d'enllumenat d'emergència: 



Els equips d'enllumenat d'emergència està previst que entrin en servei quan falti la tensió de 
la xarxa de l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, o quan aquella tensió baixi per sota del 
70% del seu valor nominal. 

 
La font pròpia d'energia en els anomenat equips, no podrà en cap cas estar constituïda per 
bateria de piles. 

 
D'una forma automàtica en el moment en que es restableixi el servei per part de l'empresa 
distribuïdora, els equips deixaran de funcionar. 

 
Cada equip anirà protegit pel seu corresponent fusible. 

 
 

Capítol XI-  Pintures 
 
Revestiment continu de paraments i elements estructurals, fusteria, manyeria, instal·lacions, 
situats a l'interior o exterior amb pintures i barnissos.  
 
Els tipus de pintura a utilitzar són bàsicament: 
 
a) Pintura plàstica sobre ciment i guix: 

Revestiment de parets i sostres interiors o exteriors amb aspecte mate o setinat, acabat llis. 
Es realitzarà una neteja i escatat de rugositats. A continuació s'aplicarà una mà de fons amb 
pintura plàstica diluïda molt finament, tapant els porus de la superfície del parament. 

 
Desprès es realitzarà una passada dels punts més porosos amb brotxa, rodet o pistola. 

 
A continuació s'aplicaran dos mans d'acabat amb un rendiment no menor que l'especificat pel 
fabricant. 

 
b) Pintura a l'esmalt sintètic sobre fusta: 

Emprimació per fusta, realitzant una neteja prèvia de la superfície. Es realitzarà un segellat 
dels nusos mitjançant goma laca amb pinzell. 

 
A continuació es donarà una mà d'emprimació a brotxa o pistola impregnant la superfície del 
suport, amb un rendiment i temps de sacat segons especificacions del fabricant. 

 
Prèviament a l'aplicació de la mà d'acabat, es realitzarà una passada amb una rasqueta o 
espàtula i una pasta especial per tapar les possibles esquerdes que quedin en la fusta. A 
continuació s'aplicarà una mà de fons molt fina. 

 
 

Capítol XII  -  Assaigs, mostres i aplecs 
 
Els assaigs, les anàlisis i les proves que s'hagin de realitzar per tal de comprovar si els materials 
que s'han d'utilitzar en les obres reuneixen les condicions fixades en el present Plec de 
Condicions, es verificaran pel Director de l'Obra o bé, si ho considera convenient, pel laboratori 
oficial que designi.        
 
Les despeses de proves i anàlisis fins a un valor equivalent a l'1% del pressupost d'execució 
material, aniran a càrrec del Contractista i estaran compreses en els preus unitaris del pressupost. 
Les que excedissin d'aquest percentatge es certificaran amb càrrec a la corresponent partida 
pressupostària. 
 
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables, el Director de l'Obra 
podrà exigir la realització d'un control més detallat, anant sempre a compte del contractista les 



despeses què per aquest motiu s'originin, sense computar a efectes del percentatge expressat en 
el paràgraf anterior. 
 
És obligació del Contractista disposar de tot allò que sigui necessari per a la realització de les 
proves, o facilitar els aparells de mesura que es requereixen sense cap abonament. 
 
Tots els materials utilitzats, encara que no estiguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauran 
d'ésser de primera qualitat. 
 
Un cop adjudicada l'obra i prèviament a la seva execució, el Contractista presentarà a la Direcció 
Facultativa els catàlegs, mostres, assaigs, etc. que es relacionin amb els materials que s'hauran 
d'utilitzar, i no se'n podrà utilitzar cap que no hagi estat acceptat prèviament. 
 
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva, i podrà ser retirar qualsevol material 
desprès d'haver-lo col·locat si, a judici de la Direcció Facultativa, no complís les condicions 
d'aquest Plec, havent d'ésser reemplaçat amb càrrec al Contractista per un altra que compleixi les 
especificacions exigides. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de forma que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i la 
conseqüent acceptació per a la utilització en l'obra, requisits que es comprovaran al començar la 
mateixa. 
 
Les zones de provisió hauran d'ésser recondicionades un cop acabada la utilització dels materials 
aplegats en les mateixes, de forma que recuperin el seu aspecte original; les despeses 
ocasionades per aquest treball aniran a compte del Contractista. 



 
3.- CONDICIONS FACULTATIVES 
 

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
3.1.- Residència  
El Contractista o el seu representant autoritzat residirà a la localitat on es realitzi l'obra. 
 
3.2.- Legalitat de l'empresa Constructora  
El Contractista haurà d'estar a cobert, mitjançant les corresponents pòlisses d'assegurança, tant 
en la responsabilitat civil, com en la criminal, perjudicis a tercers, etc. que pogués dimanar 
d'accions a l'obra objecte d'aquest plec, haurà d'estar al corrent del pagament de totes les 
assegurances socials i càrregues corresponents al personal i a la resta de deteniments que 
puguin exigir les lleis laborals vigents. 
 
3.3.- Presència en obra  
El Contractista haurà de presentar-se a l'obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa de la 
mateixa. 
 
3.4.- Oficina a l'obra  
El Contractista, a costa seva, establirà a l'obra una caseta d'oficina en la que existeixi material 
adequat per a l'evacuació de les consultes necessàries. 
 
3.5.- Llibre d'Ordres  
En la caseta de l'obra el Contractista tindrà permanentment un llibre d'ordres degudament foliat i 
segellat en el que s'estamparà les que l'Arquitecte necessiti donar-li, sens perjudici de posar-les 
per ofici quan ho cregui necessari, aquestes ordres les firmarà el Contractista com assabentat, 
expressant fins i tot l'hora en que ho verifica. 
 
El compliment d'aquestes ordres és tant obligatori per al Contractista com les condicions 
constitutives del present plec, així mateix disposarà del llibre d’incidències corresponent, de 
subcontractació, etc. 
 
3.6.- Mitjans auxiliars  
a) Serà obligació del Contractista adquirir pel seu compte i tenir disponibles per la seva utilització 

en les obres els regles, cordes, cintres, encavallades, canals i altres mitjans auxiliars de 
construcció, els quals seran per ell retirats quan deixin de ser necessaris. 

  
b) El Contractista assumirà la total responsabilitat i risc per la utilització de bastides, cintres, 

màquines, grues i la resta de mitjans auxiliars que siguin requerits per al desenvolupament 
dels treballs, eximint-se a l'Ajuntament i a la Direcció Facultativa de qualsevol responsabilitat 
per accidents que poguessin sobrevenir per insuficient o qualitat dolenta dels esmentats 
mitjans auxiliars, que en tot moment hauran d'estar en perfectes condicions de seguretat i 
funcionament.(Art. 22 Reglament Seguretat Treball). 

 
c) Malgrat estar especificats clarament en el Reglament de Seguretat del Treball en la 

Construcció del 20 de maig del 1952, s'insisteix sobre la utilització de cascs protectors a tot el 
personal i visitants de l'obra, baranes als bastiments i agafadors en buits que puguin oferir 
perills de caigudes.  
 
De qualsevol descuit que s'observi en tot allò què s'ha manifestat anteriorment serà 
directament responsable el Contractista, i en cas d'accident, assumirà la total responsabilitat 
dels fets.  

 
 
 



3.7.- Interpretació dels documents   
La interpretació tècnica del projecte correspon a l'Arquitecte, al qual el Contractista haurà d'obeir 
en tot moment. 
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista haurà de sotmetre's 
a les decisions de l'Arquitecte. 
 
L'Arquitecte Director subministrarà al Contractista durant el transcurs de l'obra, com a 
documentació complementària, els dibuixos i tots els detalls que siguin necessaris per a la millora 
execució d'aquesta, no podent aquest separar-se de les instruccions que se li donin, i si ho fes, 
procedirà a desfer tot allò que s'hagi executat pel seu compte, si la Direcció Facultativa ho jutja 
necessari. 
 
Qualsevol altre detall que el Contractista cregui necessitar, haurà de demanar-lo per escrit amb 
suficient anticipació a la Direcció Facultativa. 
 
3.8.- Obligació general del Contractista  
El Contractista queda obligat a fer en general tot allò que sigui necessari per a la bona construcció 
de les obres, fins i tot quan no es trobi taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre 
que sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel Director Facultatiu. 
 
El Contractista observarà en el decurs de les obres totes les disposicions vigents emanades de la 
Reglamentació de Seguretat en el Treball de la Indústria de la Construcció, celades per la 
Delegació Provincial del Treball d'acord amb el Reglament vigent.  
 
A tal efectes nomenarà els vigilants de seguretat necessaris i comitès de seguretat, en els casos 
previstos per l'esmentat Reglament. 
 

De les obres i la seva execució  
 
3.9.- Accessos   
Serà per compte del Contractista l'habilitació d'accessos per a l'execució de les obres. 
 
3.10.- Inici  
El Contractista donarà inici a les obres dins dels quinze dies següents a la formació i signatura del 
contracte corresponent, i haurà de deixar-les finalitzades en el termini improrrogable que en aquell 
es determini. 
 
3.11.- Replanteig  
Abans d'iniciar-se les obres es durà a terme el replanteig general del Projecte segons disposa 
l'article 127 del Reglament General de Contractació de l'Estat i en les clàusules 24, 25 i 26 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. Es farà constar a més dels continguts expressats en 
l'esmentat articles i clàusules, les contradiccions, errors o omissions que s'haguessin observat en 
els documents contractuals del Projecte.  
 
El Replanteig es realitzarà en base a les acotacions contingudes en els plànols. Es deixaran sobre 
el terreny les senyals i referències necessàries amb suficients garanties de permanència perquè 
pugui fixar-se amb relació a elles, la situació en planta o altura de qualsevol element de les obres. 
 
També s'efectuaran tots els replanteigs parcials que estimi precís l'Arquitecte Director de l'obra 
durant la seva realització, estant present en totes les operacions de replanteig el contractista o el 
seu representant i aixecant-se en cada cas l'Acta corresponent. 
 
La conservació i reposició de les senyals esmentades així com les despeses de tota classe que 
origini el replanteig general i els parcials, seran a compte del contractista. 
 
 
 



3.12.- Cales 
Si la Direcció Tècnica ho creu convenient es realitzarà alguna cala per a comprovar l'estat en que 
es troba la cimentació contigua si n'hi ha, o el terreny en general.  
 
 
3.13.- Senyalització i Precaucions  
Durant l'execució dels treballs l'adjudicatari evitarà destorbar el tràfic més del temps necessari i 
evitarà fins on sigui possible molestar al veïnat amb rases obertes, moviments de terres, aplecs 
de materials, voreres aixecades, etc. 
 
Es col·locaran rètols perfectament visibles, prohibicions de pas a tota persona aliena a l'obra, i 
quan es treballi en zones confrontants amb la via pública es col·locaran les tanques i llums 
necessàries per evitar riscs i danys als vianants. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especials seran lluminosos (elèctrics), 
fluorescents, així com els taulers, tanques, etc. seran els que disposin la Inspecció Facultativa, 
essent obligació de l'adjudicatari la col·locació dels mateixos en els llocs que li siguin indicats a 
per aquesta inspecció. 
 
Seran a compte de l'adjudicatari les despeses que per vigilància material de senyalització i 
precaucions s'ocasionin per compliment del present article. 
 
Queda prohibida la fixació d'anuncis en les tanques o voreres de precaució que instal·li 
l'Adjudicatari, amb motiu de l'execució de les obres objecte d'aquesta Contracta. 
 
No es considera anunci el nombre o anagrama de l'empresa adjudicatària que obligatòriament 
haurà de figurar en les tanques. 
 
3.14.- Condicions generals d'execució de les obres  
Queda entès d'una manera general que les obres s'executaran d'acord amb les normes de la 
bona construcció lliurement apreciades per la Direcció Facultativa. 
 
El contractista notificarà a la Direcció de les obres amb l'antelació precisa, a fi i efecte de què 
puguin procedir al reconeixement de l'execució de les que hagin de quedar ocultes o que, a judici 
del contractista, requereixin aquest reconeixement. De totes elles s'aixecaran plànols precisos per 
al seu amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció de l'Obra; i el contractista tindrà 
que abonar pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer l'amidament, llevat que es 
conformi amb tot allò que proposi la Direcció Facultativa.   
 
3.15.- Termini d'execució i ritme de treball  
L'activitat en l'execució de les obres es desenvoluparà conforme a allò que per la Direcció Tècnica 
es disposi, seguint el Pla d'obra que s'acordi, tant en els treballs que el contractista realitzi 
directament, com en aquells que subcontracti.  
 
El període d'execució serà tres mesos ( 3 )  a comptar a partir del dia en què es formalitzi l'acta 
de replanteig ó el pla de treball corresponent en aquesta obra. 
 
L'organització dels treballs és exclusiva responsabilitat del contractista, llevat d'aquells casos en 
què per consideracions d'ordre tècnic o facultatiu de la Direcció Facultativa estimi adient la seva 
variació. 
 
3.16.- Demores  
L'adjudicatari podrà imprimir major activitat a les obres de les que es tracta i deixar-les acabades 
abans del transcurs del temps, sempre que no es separi de les condicions facultatives i mereixi 
l'aprovació de la Direcció Tècnica de les mateixes, però no li serà lícit invertir en la construcció 
majors temps del que estableix el contracte, llevat en casos de força major apreciats per 
l'Ajuntament.  



 
No podrà el contractista, al·legant retard en el pagament o qualsevol altre motiu no previst en 
aquestes condicions, suspendre els treballs i reduir-los a menor activitat de la que se li ordeni. 
Tampoc podrà excusar una demora per l'incompliment dels terminis deguts a rams auxiliars, així 
com la carència de plànols i ordres de la Direcció Facultativa que no hagués sol·licitat per escrit i 
amb la suficient antelació. 
 
3.17.-  Justificació de demores  
Seran admeses com causa de força major als efectes de responsabilitat del contractista per retard 
en el plac d'execució: vagues que afecten a tota la Província o greus alteracions de l'ordre públic, 
dies de pluja, gelades intenses o altre fenòmens atmosfèrics que impedeixin totalment el treball. 
Així mateix les festes no previstes en el calendari oficial, sempre que siguin disposades per 
l'autoritat competent. 
 

Modificació del projecte  
 
3.18.- Concepte general  
No podran efectuar-se modificacions del projecte sense expressa autorització de l'Arquitecte 
director. 
 
Si l'Ajuntament comuniqués al contractista la seva decisió d'efectuar qualsevol modificació en el 
projecte, aquest haurà de notificar-la immediatament a la Direcció Facultativa, que estudiarà la 
seva viabilitat i l'aprovarà tècnicament, si escau. 
 
L'Arquitecte per la seva part queda facultat per modificar qualsevol classe d'obra durant l'execució 
de la mateixa, verificant l'augment o disminució de preus oportuns, sempre que el conjunt de les 
indicades modificacions no impedeixin augment de pressupost. 
 
3.19.- Modificacions sense augment de pressupost   
Si els materials o partides d'obra a modificar no estiguessin previstes o especificades en aquest 
Plec, s'establirà un acord contradictori amb l'adjudicatari, en el que figuraran les condicions 
tècniques d'aquests materials o unitats d'obra. 
 
Si les modificacions introduïdes suposen alteració de preus en l'acord contradictori amb 
l'adjudicatari figuraran també aquests preus i formes d'abonament. Aprovat l'acord contradictori 
passaran a formar part d'aquest Plec. 
 
3.20.- Modificacions amb augment de pressupost  
Quan es proposi alguna reforma o variació per part de l'Arquitecte o a indicació d'alguna de les 
parts contractants, si el contractista entén que representa un augment de cost, haurà de presentar 
un pressupost d'aquestes obres i tenir l'aprovació prèvia. De no fer-ho s'entendrà que el 
contractista renuncia al possible increment de pressupost. 
 
Si el contractista, per pròpia iniciativa, introduís modificacions en el Projecte que representessin 
augment de preus o dimensions en la quantitat d'obra, no tindrà dret més que a l'abonament d’allò 
que li correspongueren en cas d'haver executat l'obra amb estricta subjecció al projecte. 
 
3.21.- Obra defectuosa  
Quan el contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s'ajusti a aquest Plec o al 
particular de la mateixa, l'Arquitecte Director de l'obra podrà acceptar-lo o refusar-lo; en el primer 
cas, aquest fixarà el preu que cregui just amb arreglament a les diferències que hagués, venint 
obligat el contractista a acceptar aquesta valoració i cas de no conformar-se amb la mateixa, 
desfarà i reconstruirà amb càrrec seu tota la part mal executada, amb arreglament a les 
condicions que fixa l'Arquitecte Director, sense que  això sigui motiu de pròrroga en el termini  
d'execució. En el segon cas, o sigui en cas de què a judici de la Direcció Facultativa hagués 
alguna part d'obra executada en males condicions, el contractista estarà obligat a derrocar-la i 
tornar-la a executar quantes vegades sigui necessari, fins que mereixi la seva aprovació, no tenint 



per aquest motiu dret a percebre indemnització de cap tipus, encara que les males condicions 
dels materials i col·locació s'hagués apreciat desprès de la recepció provisional. 
 
El contractista és l'únic responsable dels treballs executats així com de les faltes i defectes que en 
ells puguin existir per mala construcció o per la qualitat deficient dels materials emprats sense que 
sigui excusa la circumstància de què la Direcció Facultativa no l'hagi cridat l'atenció sobre el 
particular, ni li atorga cap dret el fet de què els treballs defectuosos hagin estat inclosos en les 
certificacions parcials de l'obra que sempre es suposaran a bon compte. Per tant, quan la Direcció 
Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats o que els materials i aparells no 
reuneixen les condicions preceptives, ja sigui en el curs dels treballs o finalitzats, podrà disposar 
la demolició de les parts defectuoses i la reconstrucció de les mateixes, tot a càrrec del 
contractista. 
 

Materials  
 
3.22.- Materials: Patents, marques i qualitats  
Així mateix, el Contractista haurà de respondre de la qualitat dels materials, aparells i 
instal·lacions emprats, tant en el decurs de les obres, com aquells que formin part de l'edificació 
per als usos previstos en el projecte. 
 
El fet d'assenyalar-se una marca en qualsevol document del projecte no exclou al contractista de 
les seves responsabilitats havent de cobrir-la amb el justificant de garantia corresponent. 
 
Per a procedir a qualsevol canvi, serà necessari el consentiment escrit de la Direcció Facultativa. 
 
3.23.- Mostres de materials  
El Contractista està obligat a tenir a disposició de la Direcció Facultativa, mostres de tots el 
materials i elements a emprar, amb dades suficients per a fer les comprovacions necessàries. 
 
L'Arquitecte Director podrà manar retirar de l'obra, no acceptant-los per a la seva utilització, els 
materials que al seu criteri no reuneixin les degudes condicions d'acord amb el Plec de 
Condicions Tècniques.  
 
3.24.- Assaigs  
La Direcció Facultativa de les obres per al bon control de les mateixes es reserva el dret 
d'efectuar els assaigs i les anàlisis que jutgi necessari, pels seus propis medis o en laboratori. 
Aquest podrà ser el laboratori de l'INCE ("Instituto Nacional de Calidad en la Edificación"), el 
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Diputació Provincial de Barcelona, o qualsevol 
altre de reconeguda solvència. També podrà disposar que es realitzin les proves en la pròpia 
obra, si això fos possible, en tot cas les despeses ocasionades a compte de l'adjudicatari, a 
descomptar de les certificacions, essent les factures abonades directament per l'Administració al 
Laboratori. L'import dels assaigs de Laboratori no superarà el 2% del pressupost del contracte, no 
incloent en aquest import les repeticions dels mateixos obligades per resultats incorrectes del 
primer assaig.  
 
Encara que la Direcció Tècnica accepti els materials que hagin sigut objecte d'inspecció, això no 
eximeix al contractista de responsabilitat, cas de què per vicis ocults no donessin el resultat 
previst. 
 
3.25.- Evacuació de productes sobrants no aprofitab les 
Les terres que procedeixin de les excavacions i no s'hagin d'aprofitar en les obres i en general els 
productes de totes les classes que, per la seva naturalesa no siguin aprofitables, seran 
transportats per l'adjudicatari als abocadors de runes o terrenys de propietat particular on els 
amos ho permetin, en tant que no formin part de vies públiques on es trobi establerta la circulació. 
 
 
 



3.26.- Materials procedents de l'emplaçament de les  obres i extrets amb motiu de la seva 
execució.  
Tots els materials que resulten de desfer les obres existents o apareguin al fer les excavacions i 
siguin per la seva naturalesa aprofitables a criteri de la Direcció Facultativa, seran transportats pel 
contractista als punts què a l'efecte li designi la Direcció Facultativa, on quedarà a disposició dels 
Serveis Tècnics Municipals, els quals estendran l'oportú comprovant degudament signat i segellat. 
La resta dels materials sobrants seran transportats a l'abocador. En cas de què l'adjudicatari no 
efectuï l'esmentat transport en el plac que se l'indiqui per l’al·ludida inspecció podrà aquesta dur-la 
a terme a costa d'aquell.  
 

Personal  
 

3.27.- Base fonamental  
L'adjudicatari ve obligat a subscriure un contracte amb les obres que hagi d'emprar en les obres 
amb les formalitats que expressament imposa la vigent Llei de Contractes de Treball. 
 
El contractista queda obligat a més, a complir les disposicions vigents en matèria laboral, essent 
ell mateix l'únic responsable del compliment d'aquestes obligacions i dels accidents que ocasioni 
el treball, tant si passant o no, per descuit de l’establert en les presents condicions, o per no obeir 
les disposicions de la Direcció Facultativa. 
 
3.28.- Personal Local  
Tenint en compte l'obligació que té aquest Municipi de procurar, dins de la seva esfera i finalitats, 
l'ajuda i protecció al personal obrer local, s'imposa al contractista el deure d'utilitzar per l'execució 
dels treballs, personal domiciliar i veí d'aquesta ciutat, amb preferència al de fora d'ella, sempre 
que existeixi analogia de circumstàncies entre l'un i l'altre i dins del límit del cinquanta per cent del 
total d'obrers necessaris. 
 
3.29.- Encarregat d'obra  
El Contractista es farà càrrec de la presència constant a l'obra d'un encarregat anomenat per ell, 
persona competent i responsable, que es considerarà a les ordres de la Direcció Facultativa, 
sempre que aquesta li ho requereixi per al millor compliment de la seva missió. 
 
3.30.- Personal auxiliar tècnic  
El Contractista també haurà d'acreditar en la seva proposició, disposar del personal tècnic i 
auxiliar necessari per a poder interpretar instruccions i treballs auxiliars, col·laborant amb la 
direcció de l'obra en la presa de dades i confecció de treballs auxiliars de topografia, alineacions, 
rasants, ubicacions i altres treballs auxiliars informatius. 
 
3.31.- Recusació del personal per la Direcció Tècni ca 
La Direcció Facultativa podrà refusar el personal que, al seu judici, no reuneixi les condicions 
d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per el contracte, havent de ser 
substituït per un altre personal que sigui apte, sense dret a reclamació per part de l'adjudicatari. 
 
3.32.- Intervenció de rams auxiliars  
La Direcció Facultativa es reserva el dret de rebuig d'aquells industrials secundaris, que la seva 
actuació pugui ocasionar perjudicis a l'obra. 
 
També exigeix que l'industrial subministrador de fusteria sigui el col.locador de la mateixa. 
 

Recepció de les obres  
 
3.33.- Recepció provisional  
Un cop finalitzades les obres i dintre dels trenta dies següents es procedirà a l'amidament i 
valoració total de les mateixes i tindrà lloc la recepció provisional. 
 



A l'efecte, es practicarà en elles un detingut reconeixement per la Direcció Facultativa i 
representant de l'Ajuntament, en presència del contractista, aixecant l'Acta que signaran tots ells. 
 
Si les obres realitzades es donen per rebudes, començarà a partir de llavors el període de 
garantia assenyalat en els documents del contracte. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l'Acta i es donarà al 
Contractista les oportunes instruccions per esmenar els efectes observats, fixant un termini per a 
subsanar-los, expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
 
3.34.- Període de garantia  
El període de garantia serà d'un any comptat des de la data en que la recepció provisional es 
verifiqui, quedant durant aquest període l'entreteniment, conservació i policia de les obres i 
arranjament de desperfectes (ja provinguin de l'assentament de les obres, ja de la mala 
construcció d'aquelles) a càrrec del Contractista conforme a les instruccions que de la Direcció 
Facultativa rebi, en la intel·ligència de què si descuides la construcció o es dificultés el seu ús, 
s'executaran per l'Ajuntament les obres necessàries per reparar el dany a càrrec del propi 
Contractista. 
 
Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància 
de què per la Direcció Tècnica haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials i 
li haguessin abonat les primeres en valoracions parcials o provisionals. 
 
3.35.- Recepció definitiva  
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el període de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d'aquesta data, si bé cessarà 
l'obligació del Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la normal 
conservació dels edificis, quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo 
per defectes ocults i deficients de causa dolosa. 
 
En el cas de què les obres no es trobin en aquest moment en perfecte estat de conservació i ús, 
es procedirà de forma idèntica a l'establerta per a la recepció provisional, sense que el 
contractista tingui dret a la recepció de cap quantitat per l'ampliació del període de garantia i anant 
a compte seva els costos de reparació que tinguessin lloc. 
 

Facultat general de l'Arquitecte Director  
 

3.36.- A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director expressades en articles 
d'aquest Plec de Condicions, és missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que en 
les obres es realitzin per si o per mitjà dels seus representants tècnics, i això amb autoritat tècnica 
legal, complerta i indiscutible, inclòs sobretot allò que específicament previst en el Plec de 
Condicions de l'Edificació, sobre les persones i coses situades a l'obra i amb relació amb els 
treballs que per l'execució de les obres o els seus annexes es duguin a terme, podent fins i tot, 
per causa justificada, recusar al contractista, si consideres que adoptar aquesta resolució és útil i 
necessari per la deguda marxa de les obres. 
 
3.37.- Reclamacions contra les ordres de la Direcci ó Facultativa  
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció Facultativa 
solament podrà presentar-les, a través de la mateixa, davant l'Ajuntament si són d'ordre 
econòmic. Contra les disposicions d'ordre tècnic o facultatiu no s'admetran reclamacions podent el 
Contractista salvar la seva responsabilitat mitjançant exposició raonada i per escrit a l'Arquitecte 
Director, que haurà d'acusar justificant de rebuda del mateix. 



 
4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

Base fonamental  
 
4.1.- Com a criteri general s'estableix que el Contractista haurà de percebre l'import dels treballs 
executats sempre que aquests s'hagin realitzat amb arranjament i subjecció al projecte, 
condicions generals i particulars del mateix, i bones normes constructives. 
 

Preus  
 
4.2.- Preus unitaris del projecte  
Al fixar els preus de les diferents unitat d'obra en el pressupost s'ha tingut en compte l'import de 
les bastides, tanques, elevacions, trafegament de matèria i subministre i col·locació del cartell 
d'obres. No s'inclouen en el pressupost el permís municipal d'obres, qualsevol exigència 
econòmica que les companyies de serveis poguessin presentar amb motiu de la reforma 
d’instal·lacions, ni els honoraris del projecte i direcció d'obres. 
 
4.3.- Preus unitaris de l'oferta  
El contractista aplicarà preus unitaris a totes les partides que figuren en l'Estat d'Amidaments que 
se li donarà. Els preus unitaris que composin el pressupost oferta tenen valor contractual, i 
s'aplicaran a les possibles variacions que poguessin sobrevenir. 
 
4.4.- Abast dels preus unitaris  
El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l'obra, instal·lació o subministrament i portarà 
implícit l'import des treballs auxiliars, (bastimenta, transport, força motriu, aigua, elevació de 
material, desenrunaments, neteja, combustibles i altres anàlegs), i despeses indirectes com els 
següents, (oficines a peu d’obra, magatzems, tallers, pavellons provisionals pels obrers, 
maquinària, muntacàrregues, camió de treballs, control qualitat, etc.), tot segons l’article 67 de 
l’RD 982/1987 de 5 de juny BOE 181, així com el de la imposició fiscal derivada del contracte i de 
l'activitat del contractista en la seva execució, el de les càrregues laborals de tot ordre, tots els 
quals no són objecte de partida específica. Quedaran inclosos en l'oferta de l'empresa 
constructora tots aquells treballs i materials que encara que no estiguin descrits en el present Plec 
de Condicions siguin necessaris per la total finalització de les obres. 
 
4.5.- Subministrament de materials per l'Ajuntament  
L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar a l'adjudicatari l'aigua o qualsevol altre material 
que tinguin o pugui adquirir per un altra via que no sigui aquest Contracte. En aquest cas es 
descomptarà del preu unitari corresponent al valor del material subministrat. 
 
4.6.- Preus contradictoris  
Els preus d'unitats d'obra així com els dels materials o de mà d'obra de treballs que no figuren 
entre els contractes, es fixarà contradictòriament entre l'Arquitecte director i el contractista. 
 
El Contractista els presentarà descomposats. 
 
4.7.- Preus no assenyalats  
La fixació de preus haurà de fer-se abans de que s'ajusti l'obra a aquella que hagi d'aplicar-se, 
però si per qualsevol circumstància, en el moment de fer els amidaments no estigués determinat 
encara el preu de l'obra executada, el Contractista ve obligat a acceptar el que assenyala 
l'Arquitecte Director. 
 
Quan a conseqüència de rescissió o altre causa fos precís valorar obres incompletes que el seu 
preu no coincideix amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, l'Arquitecte director 
serà l'encarregat de descomposar el treball fet i compondrà el preu sense reclamació per part del 
Contractista. 



 
 

 
Valoració i abonament de les obres  

 
4.8.- Criteri d'amidaments  
Únicament es considera vàlid l'adoptat en els quadres d'amidaments que figuren en el Projecte. 
 
Es considera que el contractista pel fet d'acudir a la subhasta té ple coneixement de les 
característiques del Projecte; per la qual cosa es suposa que en la seva oferta admet com a vàlids 
els amidaments i valoració de les mateixes.  
 
4.9.- Forma d'abonament de les obres executades  
Les obres s'abonaran contra certificacions mensuals prèviament aprovades per l'Arquitecte 
director. Les certificacions tindran com a base l'amidament en obra dels treballs que constitueixen 
el projecte, i l'aplicació dels preus invariables prèviament estipulats en el contracte per a 
cadascuna de les unitats de l'obra, d'acord amb allò que s'ha previst en el Plec de Condicions a 
aquests efectes. 
 
L'aplicació d'aquests preus dóna com a resultat el pressupost d'execució material. Aplicant a 
aquest pressupost el percentatge de contracte s'obté el Pressupost d'Execució per contracte en el 
que queden inclosos, a més dels costos d'Execució, tots els generals, fiscals i contractuals del 
contracte. 
 
4.10.- Valoració dels amuntegaments  
En les certificacions, queda facultat l'Arquitecte Director de les obres per a fer constar els 
amuntegaments amb un valor que no ultrapassarà un 60% estimat d'acord amb la descomposició 
del pressupost. 
 
4.11.- Millores  
El Contractista vindrà obligat, sempre que se li ordeni per la Direcció Facultativa de les obres, a 
introduir les millores que aquesta estimi convenients, en aquella part de la construcció que la 
mateixa indiqui, a l'objecte de donar a la totalitat de les obres les condicions necessàries. 
Aquestes obres de millores s'avaluaran de conformitat amb els preus unitaris compresos en el 
pressupost que s'accepti. 
 
En cas d'executar-se menys amidaments dels previstos en el projecte, el pressupost sobrant 
podrà dedicar-se també a alguna millora, a criteri de la Direcció Facultativa, en cas contrari pot ser 
objecte d'un addicional amb els mateixos preus unitaris del projecte. 
 
4.12.- Abonament per partides senceres  
No admetent l'índole especial d'algunes obres el seu abonament per successius amidaments 
parcials, la Direcció Facultativa queda facultada per incloure aquestes partides completes, quan 
ho estimi just, en les periòdiques certificacions parcials. 
 
4.13.- Abonament per partides alçades  
Cas de què per no existir en el pressupost preus unitaris que puguin emprar-se per assimilació 
amb les obres executades per partides alçades, aquestes s'abonaran prèvia presentació dels 
justificants del seu cost (adquisició de materials i llista de jornals degudament controlades per la 
Direcció Facultativa). 
 
4.14.- Caràcter de les liquidacions parcials  
Les liquidacions parcials tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, subjecte a 
les rectificacions i variacions que resulten de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el Contractista 
al·legar retard, suspendre els treballs ni dur-los amb menys increment del necessari per a 
l'acabament de les obres en el plac establert. 



 
 
 
4.15.- Liquidació final  
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments de 
totes les unitats que constitueixen l'obra. 
 

Altres pagaments a compte del Contractista  
 
4.16.- Arbitris  
El pagament d'arbitris i impostos, sobre tanques, enllumenat, etc.. i per conceptes inherents als 
propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec del Contractista. Ell, no obstant, haurà d'ésser 
reintegrat de tots aquells conceptes que no siguin previsibles en el moment de l'oferta, a judici de 
l'Arquitecte director. 
 
4.17.- Còpia de documents  
El Contractista té dret a treure còpies a càrrec seu dels plànols, Plecs de condicions i altres 
documents del contracte. Les despeses de còpies de tota classe de documents que els 
contractistes o industrials precisin, per redactar proposicions de pressupostos, aniran a compte 
seu. 
 
4.18.- Vigilància d'obres  
Serà també per compte del contractista l'abonament de jornals de vigilància d'obres, en el cas de 
què l'Arquitecte Director estimi necessari el seu nomenament. 
 

Revisió de preus  
 
4.19.- D'acord amb el quadre de composició de preus que ha servit per la confecció del 
pressupost contractat (i que ha de constar en el mateix) i mitjançant l'aplicació a cadascun dels 
seus components dels percentatges de variació experimental en els "preus simples del Mercat". 



 
5.- CONDICIONS LEGALS 
 
 
5.1.- Contracte  
Es formalitzarà mitjançant document privat o públic segons acord entre parts i amb arranjament a 
les normes vigents del Dret. 
 
5.2.- Arbitratge  
Ambdues parts es comprometen a sotmetre les seves diferències a l'arbitratge de l'Arquitecte 
Director, o d'aquell que pot nomenar l'Ajuntament, o per mediació d'aquest, el Col·legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya. 

Responsabilitat del contractista  
 
5.3.- Obligacions del compliment de la legislació s obre obres  
El Contractista queda obligat al compliment de tots els extrems que prescriuen les Ordenances 
Municipals, el Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball, i la legislació especial dictada pel 
Ministeri de la Vivenda en matèria de Vivendes de Protecció Oficial i altres. 
 
5.4.- Obligacions específiques  
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que composen el projecte. 
 
Així mateix haurà de vetllar per l'exacte compliment de les ordres de la Direcció Facultativa i de 
les normes usuals de la bona construcció. 
 
Com a conseqüència d’això vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot allò que s'hagi 
executat malament sense que pugui servir d'excusa que l'Arquitecte Director hagi examinat i 
reconegut la construcció durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
 
5.5.- Accidents de treball  
En cas d'accident ocorregut als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de 
les obres, el Contractista s'atendrà al que ve disposat a aquest respecte en la legislació vigent, 
essent en tot cas únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui 
quedar afectat l'Ajuntament, per responsabilitat en qualsevol aspecte. El contractista està obligat a 
adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuen, per evitar en el 
que sigui possible accidents als obrers o als vianants, no solament en les bastides sinó en tots els 
llocs perillosos de l'obra. Dels accidents i perjudici de tot gènere que per no complir el contractista 
allò que ve legislat sobre la matèria pogués esdevenir, serà aquest l'únic responsable, o dels seus 
representants a l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan inclosos totes les 
despeses precises per a complimentar degudament aquestes disposicions legals. 
 
5.6.- Danys a tercers  
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit 
sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuen les obres com en les propietats contigües i en la 
via pública. Serà per tant a compte seu l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i 
quan tingui lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se. 
 
Les propietats confrontants tindran que restaurar-les pel seu compte i risc, deixant-les en l'estat 
que les va trobar al començar l'edificació i responsabilitzant-se de totes les conseqüències que 
aquests perjudicis o desperfectes puguin ocasionar. 
 

Rescissió del contracte  
5.7.- Causes de rescissió En cas de mort o fallida del contractista, quedarà rescindit el contracte, 
podent els hereus dur-lo a terme en les mateixes condicions i prèvia l'aprovació de l'Ajuntament, 

sense que en cas contrari tinguin aquells, dret a indemnització alguna. 



Quedarà rescindit el contracte per incompliment del contractista de les condicions estipulades en 
aquest Plec, perdent en aquest cas la fiança i quedant sense dret a cap reclamació, abonant-se 
tant sols l'obra executada, que estigui de rebut. 
 
Així mateix, són casos de rescissió, la morositat en l'execució, la falta d'observància en les ordres 
rebudes i la insubornització. 
 
La interpretació de tots els casos de rescissió que puguin presentar-se, correspon a l'Arquitecte a 
les instruccions del qual haurà de sotmetre's el contractista sense dret a cap reclamació. 
 
5.8.- Liquidació en cas de rescissió  
Sempre que es rescindeixi el contracte per causa aliena o falta de compliment del contractista, 
s'abonarà a aquest les obres executades amb arranjament a les següents condicions: els 
materials a peu d'obra si són de rebut i en quantitat proporcionada a l'obra pendent d'execució, 
assignant-els-hi els preus marcats en els quadres de preus o en els seu defecte els que assenyali 
l'Arquitecte. 
 
Les cintres, baixades i altres medis auxiliars, quedaran de propietat de l'obra, si així ho disposa 
l'Arquitecte, sent d'abonament al contractista la part del seu valor corresponent, en proporció a la 
quantitat d'obra que falti per executar i no hagi estat abonada en la liquidació; si ells decideix 
conservar-los, es retiraran de l'obra.  
 
Quan es rescindeixi el contracte per incompliment del contractista, portarà aquest implícita la 
pèrdua de fiança, sense que s'admeti cap reclamació, ni altre dret, que l'abonament de la quantitat 
d'obra feta i de rebut dels materials aplegats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i 
siguin necessaris per la mateixa. 
 

Policia d'obra  
 
5.9.- Anirà a càrrec i per compte del contractista la policia del solar cuitant de la conservació de 
les seves línies de partió. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia urbana i 
a les Ordenances Municipals, a aquests aspectes vigents.  
 

Cartell d'obra  
 
5.10.- El Constructor haurà de proveir un cartell d'obra, format gran. Model Normalitzat de la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 

Condicions particulars  
 
5.11.- En tant no contradiguin les anteriors clàusules es donaran per reproduïdes en aquest 
contracte les disposicions de l'invocat Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i per 
tot allò no previst en aquest últim regiran les disposicions aplicables a l'Administració General de 
l'Estat i en el seu defecte, els preceptes pertinents del Dret Privat. 
 
 
 
Terrassa març de 2015 
 
 
 
 
 
 
Joan Mallafré Natividad 
Arquitecte tècnic 
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
SAGRERA,11, 13 I 15

AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics i desmuntatge de xarxa i lluminàries
amb posterior col·locació un cop efectuada la reparació a la zona afectada.
Lluminàries de dos fluorescents 6.
Lluminàries d'un fluorescents 12.
Focus zona tir en arc 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de fusta de la zona de tir en arc, dels paraments verticals amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pared del tir el arc 14,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat descontaminan del fibrociment a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K2163511 m2 Enderroc de jardineras, plantes, pilarets, i altres elements d'obra de ceràmica de 10-15 cm de gruix aproximat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 EY031111 pa PA de elevador elèctric amb c=400 Kg. durant tota l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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SAGRERA,11, 13 I 15

AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR931930 m Desmuntatge de tanca de bruc, de qualitat extra nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre
tanca existent accessible des del terra.Recopilació i guardada per posterior utilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, per la realització de forat pas pel material, maquinària i retirada de runa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 façana 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

3 coberta equipament 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa B

6 façana 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

7 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

8 Terrassa C

9 façana 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 Terrassa D

13 façana 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

14 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

15 Terrassa E

16 façana 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

17 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

18 mitgera 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

19 varis 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,300

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 3

3 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment per una previsió del 50%, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 coberta equipament 1,000 20,000 0,900 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Terrassa B

4 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 0,500 2,925 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa C

6 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 0,500 2,925 C#*D#*E#*F#

7 Terrassa D

8 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 0,500 2,925 C#*D#*E#*F#

9 Terrassa E

10 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 0,500 2,925 C#*D#*E#*F#

11 mitgera 1,000 25,000 0,400 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,700

4 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70 % de la zona d'actuació interior 624,800 0,500 312,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,400

5 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A1 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

2 Terrassa A2 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

3 Terrassa B 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

4 Terrassa C 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa D 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

6 Terrassa E 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 4

7 varis 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

8 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie terrasses 606,48 606,480 606,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,480

9 K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor, realitzat amb els equips de seguretat necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 K246016B m3 Desenrunament fins el punt de recollida amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual sobre dúmper o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forat en el sostre 3,000 0,200 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

2 Sócol de rajola 146,300 0,150 0,025 1,300 0,713 C#*D#*E#*F#

3 Arrebossat 25,700 0,020 1,300 0,668 C#*D#*E#*F#

4 Enguixat 312,400 0,010 1,300 4,061 C#*D#*E#*F#

5 Cel ras 14,000 0,020 1,300 0,364 C#*D#*E#*F#

6 Coronament de parets 51,000 0,150 0,020 1,300 0,199 C#*D#*E#*F#

7 Paviment 606,480 0,030 1,300 23,653 C#*D#*E#*F#

8 Calaix obra 30,000 0,250 0,050 1,300 0,488 C#*D#*E#*F#

9 Aplacat de fusta 42,000 0,020 1,300 1,092 C#*D#*E#*F#

10 enderroc jardineras obra,pilarets i
altres.

42,000 0,150 1,300 8,190 C#*D#*E#*F#

11 enderroc división terrasses de pared
de totxana.

61,200 0,150 1,300 11,934 C#*D#*E#*F#

12 fusta del sócol 5,000 0,020 1,300 0,130 C#*D#*E#*F#

13 varis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,272

12 K2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forat en el sostre 3,000 0,200 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

2 Sócol de rajola 146,300 0,150 0,025 1,300 0,713 C#*D#*E#*F#

3 Arrebossat 25,700 0,020 1,300 0,668 C#*D#*E#*F#

4 Enguixat 312,400 0,010 1,300 4,061 C#*D#*E#*F#

5 Cel ras 14,000 0,020 1,300 0,364 C#*D#*E#*F#

6 Coronament de parets 51,000 0,150 0,020 1,300 0,199 C#*D#*E#*F#

7 Paviment 606,480 0,030 1,300 23,653 C#*D#*E#*F#

8 Calaix obra 30,000 0,250 0,050 1,300 0,488 C#*D#*E#*F#

9 Aplacat de fusta 42,000 0,020 1,300 1,092 C#*D#*E#*F#

10 enderroc jardineras obra,pilarets i
altres.

42,000 0,150 1,300 8,190 C#*D#*E#*F#

11 enderroc división terrasses de pared
de totxana.

47,600 0,150 1,300 9,282 C#*D#*E#*F#

12 fusta del sócol 5,000 0,020 1,300 0,130 C#*D#*E#*F#

13 varis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,620

13 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), amb
un recorregut de 10 Km. inclós taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forat en el sostre 3,000 0,200 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

2 Sócol de rajola 146,300 0,150 0,025 1,300 0,713 C#*D#*E#*F#

3 Arrebossat 25,700 0,020 1,300 0,668 C#*D#*E#*F#

4 Enguixat 312,400 0,010 1,300 4,061 C#*D#*E#*F#

5 Cel ras 14,000 0,020 1,300 0,364 C#*D#*E#*F#

6 Coronament de parets 51,000 0,150 0,020 1,300 0,199 C#*D#*E#*F#

7 Paviment 606,480 0,030 1,300 23,653 C#*D#*E#*F#

8 Calaix obra 30,000 0,250 0,050 1,300 0,488 C#*D#*E#*F#

9 Aplacat de fusta 42,000 0,020 1,300 1,092 C#*D#*E#*F#

10 enderroc jardineras obra,pilarets i
altres.

42,000 0,150 1,300 8,190 C#*D#*E#*F#

11 enderroc división terrasses de pared
de totxana.

47,600 0,150 1,300 9,282 C#*D#*E#*F#

12 fusta del sócol 5,000 0,020 1,300 0,130 C#*D#*E#*F#

13 varis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,620

14 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).inclós taxes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

15 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta del sócol d'un metre d'alçada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals,  i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 divisió A1-A2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 divisió A2-B 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

4 coberta equipament 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa B

6 divisió B-C 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

8 Terrassa C C#*D#*E#*F#

9 divisió C-D 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

11 Terrassa D

12 divisió D-E 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

13 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

14 Terrassa E C#*D#*E#*F#

15 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

17 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 divisió A1-A2 1,000 8,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#

3 divisió A2-B 1,000 9,500 0,700 6,650 C#*D#*E#*F#

4 Terrassa B

5 divisió B-C 1,000 14,000 0,700 9,800 C#*D#*E#*F#

6 Terrassa C

7 divisió C-D 1,000 16,000 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#

8 Terrassa D

9 divisió D-E 1,000 20,500 0,700 14,350 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 47,600

18 F2R64239 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 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,620 54,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,620

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  TERRATS I ELEMENTS ESPECIALS

1 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir i amb martell hidraulic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forats en el sostre pas baixants i de
runes.

4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Forats baixants 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

2 E9Z4AB2A m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inclou els solapes d'un 10% 667,700 667,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,700

3 K6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i
part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 divisió A1-A2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 divisió A2-B 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

4 coberta equipament 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa B C#*D#*E#*F#

6 divisió B-C 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

8 Terrassa C C#*D#*E#*F#

9 divisió C-D 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

10 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

11 Terrassa D C#*D#*E#*F#

12 divisió D-E 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#
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13 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

14 Terrassa E C#*D#*E#*F#

15 coberta equipament 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 K6150113 m2 Envà de gruix 30 mm de peça ceràmica de gran format de 500x200x30 mm, per a revestir, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formació calaix baixant 10,000 0,600 3,500 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 K81ZA380 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de
8 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calaix baixant 10,000 2,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 Terrassa A1-A2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Terrassa A2-B 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa B 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

7 Terrassa C 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

9 Terrassa D 1,000 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

11 Terrassa E 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

4 K4F1T167 m3 Pilar de totxana per a revestir i fins a 900 cm2 de secció, de totxana, LD, R-10 de 290x140x100 mm, per a
revestir, en formació de pilarets per a fitxació montants cada 3-4 M. categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió del pilar de 3 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilarets de 0,30x0,30 30,000 0,090 0,700 1,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,890

5 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 15 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A1-A2 8,000 0,700 5,600 C#*D#*E#*F#

2 Terrassa A2-B 9,500 0,700 6,650 C#*D#*E#*F#

3 Terrassa B-C 14,000 0,700 9,800 C#*D#*E#*F#

4 Terrassa C-D 16,000 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa D-E 20,500 0,700 14,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,600

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 05  IMPERMEABILITZACIONS I FORMACIÓ DE JUNTS

1 K7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes a tots els perímetres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tots els perimetres i voltant del foc a
terra

272,300 0,200 54,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,460

2 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 272,300 272,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,300

3 E5Z15N3B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà,
amb acabat remolinat.Inclos nivells amb mestres de totxana i ajudes paleteria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie terrasses 607,000 607,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,000

4 K7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 607,000 1.821,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.821,000
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5 K7Z26JMN m2 Capa de protecció de morter asfàltic, de gruix 3 cm acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie terrasses 607,000 607,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,000

6 K713EX78 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de
densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat polimèrica LBM (APP)-40-FV, Hesfal ó
similar amb armadura de feltre de fibra de vidre de 1000 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades
sobre capa separadora amb geotèxtil, inclós part proporcional de peçes especials per conexió els baixants i
proves d'estanqueitat, i minvells perimetrals i solapaments , lamina de barrera de vapor, i ajudes paleteria com
obertura de regates etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetre pareds + 30 cm 272,300 0,300 81,690 C#*D#*E#*F#

2 terrasses 606,480 606,480 C#*D#*E#*F#

3 varis i solopaments de 20 cm. 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 728,170

7 K7J511AA m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
bicomponent de la casa Sika ó similar, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previst en tots els perimetres 272,300 272,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,300

8 E7J1S005 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat
a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 K7C355JM m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, autoextingible, de 50 mm de gruix i
preparat amb encaix, col·locades amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 607,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 06  REVESTIMENTS

1 K8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Es determina sobre un 50% del total 642,800 0,500 321,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,400
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2 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calaix nous baixants 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

2 retocs en diferents paraments 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

3 K81125K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A1-A2 2,000 8,000 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#

2 Terrassa A2-B 2,000 9,500 0,700 13,300 C#*D#*E#*F#

3 Terrassa B-C 2,000 14,000 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

4 Terrassa C-D 2,000 16,000 0,700 22,400 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa D-E 2,000 20,500 0,700 28,700 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,200

4 K8448102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 K83HU001 m2 Aplacat de parament vertical interior a més de 3,00 m d'alçària, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants
minerals i ciment de 50 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques sobre suports metàlics inclossos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipus heraklit ó similar 14,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

6 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat a
tota la zona d'actuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 542,000 542,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,000

7 K898KTA0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 superficie útil local a la zona d'actuació 642,800 642,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 642,800

8 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 separació A1-A2 2,000 8,000 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#

3 coberta equipament 1,000 20,000 0,900 18,000 C#*D#*E#*F#

4 separació en A2-B 2,000 9,500 0,700 13,300 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa B

6 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 5,850 C#*D#*E#*F#

7 separació en BC 2,000 14,000 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

8 Terrassa C

9 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 5,850 C#*D#*E#*F#

10 separació en CD 2,000 16,000 0,700 22,400 C#*D#*E#*F#

11 Terrassa D

12 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 5,850 C#*D#*E#*F#

13 separació en DE 1,000 20,500 0,700 14,350 C#*D#*E#*F#

14 Terrassa E

15 coberta equipament 1,000 6,500 0,900 5,850 C#*D#*E#*F#

16 mitgera 1,000 25,000 0,900 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,750

9 K843113A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb
forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 K83LNBRA m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació general,
de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat
llis a una cara amb laminat decoratiu color com l'actual, col·locat adherit sobre parament vertical.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 07  PAVIMENTS
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AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 13

1 E9DDACJM m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat sense esmaltar, grup B1a (UNE-EN 14411),de la marca ROSA
GRES col.lecció natural 2.0 color hierro o equivalent , de mides 31x31x1,2 mm., col·locades amb doble encolat
amb adhesiu per a rajola ceràmica per exteriors flexible C2-ES2 ( UNE-EN 12004) amb juntes obertes de 0,6
mm d´ample, rejuntat amb beurada CG1 ( UNE-EN 13888).Inclòs la col.locació de les juntes de dilatación
elàstica  de poliuretà de 12 mm cada 20 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 607,000 607,000 C#*D#*E#*F#

2 varis 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,000

2 E9U361JM m Sòcol de rajola de gres premsat sense esmaltar, de 15cm d'alçària, igual al paviment de la terrassa ,de 15 cm.
d´alçada., en la seva base es col·locarà tira de pòrex per recolza de la peça i que es posteriorment es retirarà i
es col.locarà una junta de dilatació elástica de poliuretà de 12 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa A

2 Terrassa A1-A2 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

5 Terrassa A2-B 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 Terrassa B 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

12 Terrassa C 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

14 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

16 Terrassa D 2,000 20,500 41,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

18 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

19 Terrassa E 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

20 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

21 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,300

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 08  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
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AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 14

1 EY031000 u Forat sostre de D=5-20 cm, amb taladro. diamant. per el pas de baixants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova formació 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Retocs dels existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 KD5153JM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 300x300 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 4D3R1111 u Reparació de pericó no registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat, neteja i desembussament, repàs del
lliscat del revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa gris per a pericó de serveis i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 4D1R1111 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de
PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40
mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona de vestidors ( previsió ) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ED7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 KD15M811 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses sifons,
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

Obra 01 PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS Data: 26/03/15 Pàg.: 15

Capítol 09  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

1 EHB17167 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 18 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió de canvi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió de canvi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 SS01 UD Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i salut.Inclou p.p. d´actuacions prèvies a
l´obra i neteja general.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/15 Pàg.: 1

4D1R1111P-1 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m
d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix
de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica
esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

164,36 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

4D3R1111P-2 u Reparació de pericó no registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat, neteja i
desembussament, repàs del lliscat del revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa
gris per a pericó de serveis i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

73,63 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E5Z15N3BP-3 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.Inclos nivells amb mestres de totxana i ajudes
paleteria.

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E7J1S005P-4 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de
5x20 mm, col·locat a l'interior

9,67 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

E9DDACJMP-5 m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat sense esmaltar, grup B1a (UNE-EN 14411),de
la marca ROSA GRES col.lecció natural 2.0 color hierro o equivalent , de mides 31x31x1,2
mm., col·locades amb doble encolat amb adhesiu per a rajola ceràmica per exteriors flexible
C2-ES2 ( UNE-EN 12004) amb juntes obertes de 0,6 mm d´ample, rejuntat amb beurada
CG1 ( UNE-EN 13888).Inclòs la col.locació de les juntes de dilatación elàstica de poliuretà
de 12 mm cada 20 m2

34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E9U361JMP-6 m Sòcol de rajola de gres premsat sense esmaltar, de 15cm d'alçària, igual al paviment de la
terrassa ,de 15 cm. d´alçada., en la seva base es col·locarà tira de pòrex per recolza de la
peça i que es posteriorment es retirarà i es col.locarà una junta de dilatació elástica de
poliuretà de 12 mm

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

E9Z4AB2AP-7 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

ED7K587SP-8 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, penjat al sostre

34,71 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

EHB17167P-9 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 18 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre

68,32 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

EHPL1199P-10 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

194,91 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/15 Pàg.: 2

EY031000P-11 u Forat sostre de D=5-20 cm, amb taladro. diamant. per el pas de baixants. 21,92 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

EY031111P-12 pa PA de elevador elèctric amb c=400 Kg. durant tota l'obra. 450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

F2R64239P-13 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 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

9,91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FR931930P-14 m Desmuntatge de tanca de bruc, de qualitat extra nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada
amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra.Recopilació i guardada per posterior
utilització.

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

HDS11411P-15 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU1B350P-16 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat descontaminan del
fibrociment a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

2.162,64 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K12GG000P-17 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics i desmuntatge de
xarxa i lluminàries amb posterior col·locació un cop efectuada la reparació a la zona afectada.
Lluminàries de dos fluorescents 6.
Lluminàries d'un fluorescents 12.
Focus zona tir en arc 7

213,67 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

K2163511P-18 m2 Enderroc de jardineras, plantes, pilarets, i altres elements d'obra de ceràmica de 10-15 cm de
gruix aproximat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

K2164671P-19 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

K2182231P-20 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment per una previsió del 50%, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,33 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

K2182301P-21 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,55 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

K2183721P-22 m2 Arrencada d'aplacat de fusta del sócol d'un metre d'alçada amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

5,10 €

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

K2183741P-23 m2 Arrencada d'aplacat de fusta de la zona de tir en arc, dels paraments verticals amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/15 Pàg.: 3

K2183A71P-24 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K218A210P-25 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

K218A410P-26 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K2192913P-27 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la realització de forat pas pel
material, maquinària i retirada de runa.

24,08 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K2194421P-28 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

K2197821P-29 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

K219KFC0P-30 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir i amb martell hidraulic.

10,45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

K21BU001P-31 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

K21D1011P-32 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, realitzat amb els equips de seguretat necessaris.

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K21D5811P-33 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

K2431120P-34 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà 25,60 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

K246016BP-35 m3 Desenrunament fins el punt de recollida amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual
sobre dúmper o contenidor.

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K2RA73G0P-36 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), amb un recorregut de 10 Km. inclós taxes.

23,58 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

K2RA7FD0P-37 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).inclós taxes.

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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K4F1T167P-38 m3 Pilar de totxana per a revestir i fins a 900 cm2 de secció, de totxana, LD, R-10 de
290x140x100 mm, per a revestir, en formació de pilarets per a fitxació montants cada 3-4 M.
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 3 N/mm2

198,41 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

K614HSAKP-39 m2 Paredó recolzat divisori de 15 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

K6150113P-40 m2 Envà de gruix 30 mm de peça ceràmica de gran format de 500x200x30 mm, per a revestir,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:8

13,33 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

K6A15405P-41 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

26,84 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K713EX78P-42 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues
làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat polimèrica
LBM (APP)-40-FV, Hesfal ó similar amb armadura de feltre de fibra de vidre de 1000 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil, inclós part
proporcional de peçes especials per conexió els baixants i proves d'estanqueitat, i minvells
perimetrals i solapaments , lamina de barrera de vapor, i ajudes paleteria com obertura de
regates etc.

26,07 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

K7882202P-43 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes a tots els perímetres.

9,64 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K7B11A70P-44 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir 1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

K7C355JMP-45 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, autoextingible, de 50
mm de gruix i preparat amb encaix, col·locades amb fixacions mecàniques

11,90 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

K7J511AAP-46 m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla
de poliuretà bicomponent de la casa Sika ó similar, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

K7Z15MD0P-47 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

K7Z26JMNP-48 m2 Capa de protecció de morter asfàltic, de gruix 3 cm acabat remolinat 5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K81125K2P-49 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat

24,51 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

K8121212P-50 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

8,31 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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K8121412P-51 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K81ZA380P-52 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix
de revestiment de 8 mm

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

K83HU001P-53 m2 Aplacat de parament vertical interior a més de 3,00 m d'alçària, amb placa de fibres de fusta
amb aglomerants minerals i ciment de 50 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
sobre suports metàlics inclossos.

35,42 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

K83LNBRAP-54 m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i
d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu
color com l'actual, col·locat adherit sobre parament vertical.

85,14 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K843113AP-55 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

33,57 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

K8448102P-56 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 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

35,12 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

K898D240P-57 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,34 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

K898JTA0P-58 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat a tota la zona d'actuació.

7,46 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

K898KTA0P-59 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

8,08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K8K1B14KP-60 m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

18,72 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

KD15M811P-61 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm, incloses sifons, peces especials i fixat mecànicament amb brides

29,65 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

KD5153JMP-62 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 300x300 mm de costat amb sortida vertical de
110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

95,45 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
SAGRERA,11, 13 I 15

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/15 Pàg.: 6



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A LAV. JOAQUIM DE SAGRERA, 11, 13 I 15  

                            

Quadre de preus II        





PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
SAGRERA,11, 13 I 15

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/03/15 Pàg.: 1

P-1 4D1R1111 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m
d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix
de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica
esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

164,36 €

Altres conceptes 164,36000 €

P-2 4D3R1111 u Reparació de pericó no registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat, neteja i
desembussament, repàs del lliscat del revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa
gris per a pericó de serveis i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

73,63 €

Altres conceptes 73,63000 €

P-3 E5Z15N3B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.Inclos nivells amb mestres de totxana i ajudes
paleteria.

12,63 €

Altres conceptes 12,63000 €

P-4 E7J1S005 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil de cautxú expansiu, de
5x20 mm, col·locat a l'interior

9,67 €

B7J1S005 m Perfil de cautxú expansiu, de 5x20 mm, per a junt de treball intern 4,90350 €

Altres conceptes 4,76650 €

P-5 E9DDACJM m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat sense esmaltar, grup B1a (UNE-EN 14411),de
la marca ROSA GRES col.lecció natural 2.0 color hierro o equivalent , de mides 31x31x1,2
mm., col·locades amb doble encolat amb adhesiu per a rajola ceràmica per exteriors flexible
C2-ES2 ( UNE-EN 12004) amb juntes obertes de 0,6 mm d´ample, rejuntat amb beurada
CG1 ( UNE-EN 13888).Inclòs la col.locació de les juntes de dilatación elàstica de poliuretà
de 12 mm cada 20 m2

34,57 €

B0FHD172 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

16,62600 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 3,29165 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,49875 €

Altres conceptes 14,15360 €

P-6 E9U361JM m Sòcol de rajola de gres premsat sense esmaltar, de 15cm d'alçària, igual al paviment de la
terrassa ,de 15 cm. d´alçada., en la seva base es col·locarà tira de pòrex per recolza de la
peça i que es posteriorment es retirarà i es col.locarà una junta de dilatació elástica de
poliuretà de 12 mm

5,86 €

B9U36190 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 3,21300 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,24675 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,09209 €

Altres conceptes 2,30816 €

P-7 E9Z4AB2A m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,90 €

B0B341C9 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,26000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01255 €

Altres conceptes 0,62745 €

P-8 ED7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN
125 mm, penjat al sostre

34,71 €
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BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,73210 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,61360 €

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb
junt elàstic

8,67600 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,29000 €

Altres conceptes 17,39830 €

P-9 EHB17167 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 18 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre

68,32 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,54000 €

BHU8T340 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

11,96000 €

BHB17162 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 18 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

39,21000 €

Altres conceptes 13,61000 €

P-10 EHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

194,91 €

BHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

179,84000 €

Altres conceptes 15,07000 €

P-11 EY031000 u Forat sostre de D=5-20 cm, amb taladro. diamant. per el pas de baixants. 21,92 €

Altres conceptes 21,92000 €

P-12 EY031111 pa PA de elevador elèctric amb c=400 Kg. durant tota l'obra. 450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-13 F2R64239 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 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

9,91 €

Altres conceptes 9,91000 €

P-14 FR931930 m Desmuntatge de tanca de bruc, de qualitat extra nacional, de 200 cm d'alçària, col·locada
amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra.Recopilació i guardada per posterior
utilització.

2,04 €

Altres conceptes 2,04000 €

P-15 HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

30,50 €

Altres conceptes 30,50000 €

P-16 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat descontaminan del
fibrociment a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

2.162,64 €

Altres conceptes 2.162,64000 €

P-17 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica a la sortida dels quadres elèctrics i desmuntatge de
xarxa i lluminàries amb posterior col·locació un cop efectuada la reparació a la zona afectada.
Lluminàries de dos fluorescents 6.
Lluminàries d'un fluorescents 12.
Focus zona tir en arc 7

213,67 €
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Altres conceptes 213,67000 €

P-18 K2163511 m2 Enderroc de jardineras, plantes, pilarets, i altres elements d'obra de ceràmica de 10-15 cm de
gruix aproximat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

7,55 €

Altres conceptes 7,55000 €

P-19 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,62 €

Altres conceptes 10,62000 €

P-20 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment per una previsió del 50%, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,33 €

Altres conceptes 11,33000 €

P-21 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,55 €

Altres conceptes 7,55000 €

P-22 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta del sócol d'un metre d'alçada amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

5,10 €

Altres conceptes 5,10000 €

P-23 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de fusta de la zona de tir en arc, dels paraments verticals amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,76 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-24 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-25 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,04 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-26 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-27 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la realització de forat pas pel
material, maquinària i retirada de runa.

24,08 €

Altres conceptes 24,08000 €

P-28 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5,67 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-29 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,13 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-30 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir i amb martell hidraulic.

10,45 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-31 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

5,91 €

Altres conceptes 5,91000 €

P-32 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, realitzat amb els equips de seguretat necessaris.

2,64 €
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Altres conceptes 2,64000 €

P-33 K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,30 €

Altres conceptes 3,30000 €

P-34 K2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà 25,60 €

Altres conceptes 25,60000 €

P-35 K246016B m3 Desenrunament fins el punt de recollida amb mitjans mecànics i càrrega mecànica o manual
sobre dúmper o contenidor.

4,14 €

Altres conceptes 4,14000 €

P-36 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002), amb un recorregut de 10 Km. inclós taxes.

23,58 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,23000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-37 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).inclós taxes.

0,16 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 K4F1T167 m3 Pilar de totxana per a revestir i fins a 900 cm2 de secció, de totxana, LD, R-10 de
290x140x100 mm, per a revestir, en formació de pilarets per a fitxació montants cada 3-4 M.
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió del pilar de 3 N/mm2

198,41 €

B0FAA2A0 u Totxana R-10 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 41,23296 €

Altres conceptes 157,17704 €

P-39 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 15 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

21,56 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,82520 €

Altres conceptes 17,73480 €

P-40 K6150113 m2 Envà de gruix 30 mm de peça ceràmica de gran format de 500x200x30 mm, per a revestir,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:8

13,33 €

B6155130 u Peça ceràmica de gran format de 500x200x30 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

3,46800 €

Altres conceptes 9,86200 €

P-41 K6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

26,84 €

B6AZA132 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 1,8 m

1,62274 €

B6AZ3132 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 2,25080 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7
mm

3,67500 €



PROJECTE DE REHABILITACIÓ  DE LES COBERTES  PLANES DEL LOCAL SÒCIO-ESPORTIU A L´AV JOAQUIM DE
SAGRERA,11, 13 I 15

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/03/15 Pàg.: 5

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 3,46940 €

Altres conceptes 15,82206 €

P-42 K713EX78 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la norma UNE 104402 de dues
làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat polimèrica
LBM (APP)-40-FV, Hesfal ó similar amb armadura de feltre de fibra de vidre de 1000 g/m2,
adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil, inclós part
proporcional de peçes especials per conexió els baixants i proves d'estanqueitat, i minvells
perimetrals i solapaments , lamina de barrera de vapor, i ajudes paleteria com obertura de
regates etc.

26,07 €

B711X070 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2

15,54608 €

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,85470 €

Altres conceptes 9,66922 €

P-43 K7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB
amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes a tots els perímetres.

9,64 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 3,96000 €

Altres conceptes 5,68000 €

P-44 K7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir 1,87 €

B7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2 0,71500 €

Altres conceptes 1,15500 €

P-45 K7C355JM m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, autoextingible, de 50
mm de gruix i preparat amb encaix, col·locades amb fixacions mecàniques

11,90 €

B7C35520 m2 Placa d'escuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3, autoextingible de 50 mm de gruix i amb
cantell preparat amb encaix

7,61250 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a màxim 0,75000 €

Altres conceptes 3,53750 €

P-46 K7J511AA m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla
de poliuretà bicomponent de la casa Sika ó similar, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica

2,32 €

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent 0,04925 €

B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent 0,40344 €

Altres conceptes 1,86731 €

P-47 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-48 K7Z26JMN m2 Capa de protecció de morter asfàltic, de gruix 3 cm acabat remolinat 5,72 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-49 K81125K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat

24,51 €

Altres conceptes 24,51000 €

P-50 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

8,31 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08778 €

Altres conceptes 8,22222 €

P-51 K8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

9,38 €
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B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08778 €

Altres conceptes 9,29222 €

P-52 K81ZA380 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix
de revestiment de 8 mm

2,96 €

B81ZA380 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb
cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm

1,13220 €

Altres conceptes 1,82780 €

P-53 K83HU001 m2 Aplacat de parament vertical interior a més de 3,00 m d'alçària, amb placa de fibres de fusta
amb aglomerants minerals i ciment de 50 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
sobre suports metàlics inclossos.

35,42 €

B83H1800 m2 Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 50 mm de gruix 17,68200 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

Altres conceptes 15,69800 €

P-54 K83LNBRA m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i
d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4,
comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu
color com l'actual, col·locat adherit sobre parament vertical.

85,14 €

B83LNBRA m2 Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació general, de 10
mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell
recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard

58,24500 €

B7JZ1090 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 1,25080 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

1,62875 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 2,08498 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,70000 €

Altres conceptes 20,23047 €

P-55 K843113A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

33,57 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

4,64530 €

B8431131 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) , segons UNE-EN 13964, amb classificació
de resistència al foc B-s1, d0

15,41910 €

Altres conceptes 13,50560 €

P-56 K8448102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 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

35,12 €

B8448200 m2 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat llis , de 600x600 mm i
vora recte ( E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc
A2-s1, d0

21,82570 €
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B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

4,64530 €

Altres conceptes 8,64900 €

P-57 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

5,34 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 3,02940 €

Altres conceptes 2,31060 €

P-58 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat a tota la zona d'actuació.

7,46 €

B89ZSD00 kg Pintura plàstica tixotròpica per a interiors 4,38600 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €

Altres conceptes 2,34266 €

P-59 K898KTA0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

8,08 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €

B89ZSD00 kg Pintura plàstica tixotròpica per a interiors 4,38600 €

Altres conceptes 2,96266 €

P-60 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

18,72 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 5,66773 €

Altres conceptes 13,05227 €

P-61 KD15M811 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm, incloses sifons, peces especials i fixat mecànicament amb brides

29,65 €

BD135870 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb
junt elàstic

10,12200 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,37850 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,73210 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,29000 €

Altres conceptes 11,12740 €

P-62 KD5153JM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 300x300 mm de costat amb sortida vertical de
110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

95,45 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,77575 €

BD5153JM u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 300x300 mm de costat amb sortida vertical de
110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304

78,43000 €

Altres conceptes 16,24425 €
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Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica a la sortida dels quadres
elèctrics i desmuntatge de xarxa i lluminàries amb posterior col·locació
un cop efectuada la reparació a la zona afectada.
Lluminàries de dos fluorescents 6.
Lluminàries d'un fluorescents 12.
Focus zona tir en arc 7 (P - 17)

213,67 1,000 213,67

2 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de fusta de la zona de tir en arc, dels paraments
verticals amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. (P - 23)

10,76 42,000 451,92

3 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat descontaminan del fibrociment a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 16)

2.162,64 1,000 2.162,64

4 K2163511 m2 Enderroc de jardineras, plantes, pilarets, i altres elements d'obra de
ceràmica de 10-15 cm de gruix aproximat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 18)

7,55 40,000 302,00

5 HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques
de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 15)

30,50 12,000 366,00

6 EY031111 pa PA de elevador elèctric amb c=400 Kg. durant tota l'obra. (P - 12) 450,00 1,000 450,00

7 FR931930 m Desmuntatge de tanca de bruc, de qualitat extra nacional, de 200 cm
d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des
del terra.Recopilació i guardada per posterior utilització. (P - 14)

2,04 40,000 81,60

TOTAL Capítol 01.01 4.027,83

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, per la realització de forat pas pel material, maquinària i
retirada de runa. (P - 27)

24,08 3,000 72,24

2 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)

1,13 146,300 165,32

3 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment per una previsió del 50%,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 20)

11,33 25,700 291,18

4 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 21)

7,55 312,400 2.358,62

5 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 25)

6,04 2,000 12,08

6 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 26)

4,72 12,000 56,64

7 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 24)

4,72 51,000 240,72

EUR
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8 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 28)

5,67 606,480 3.438,74

9 K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 33)

3,30 10,000 33,00

10 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, realitzat
amb els equips de seguretat necessaris. (P - 32)

2,64 20,000 52,80

11 K246016B m3 Desenrunament fins el punt de recollida amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica o manual sobre dúmper o contenidor. (P - 35)

4,14 57,272 237,11

12 K2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per
a la càrrega a mà (P - 34)

25,60 54,620 1.398,27

13 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), amb un recorregut de 10 Km. inclós taxes.
(P - 36)

23,58 54,620 1.287,94

14 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).inclós taxes. (P - 37)

0,16 400,000 64,00

15 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta del sócol d'un metre d'alçada amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)

5,10 5,000 25,50

16 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, i càrrega
de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

5,91 114,000 673,74

17 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 19)

10,62 47,600 505,51

18 F2R64239 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 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 13)

9,91 54,620 541,28

TOTAL Capítol 01.02 11.454,69

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 TERRATS I ELEMENTS ESPECIALS

1 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir i amb martell hidraulic. (P - 30)

10,45 12,750 133,24

2 E9Z4AB2A m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:4,5-4,5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 7)

1,90 667,700 1.268,63

3 K6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
41)

26,84 114,000 3.059,76

TOTAL Capítol 01.03 4.461,63

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

EUR
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1 K6150113 m2 Envà de gruix 30 mm de peça ceràmica de gran format de 500x200x30
mm, per a revestir, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 40)

13,33 21,000 279,93

2 K81ZA380 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom
de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm (P - 52)

2,96 90,000 266,40

3 K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 60)

18,72 114,000 2.134,08

4 K4F1T167 m3 Pilar de totxana per a revestir i fins a 900 cm2 de secció, de totxana,
LD, R-10 de 290x140x100 mm, per a revestir, en formació de pilarets
per a fitxació montants cada 3-4 M. categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió del pilar de 3 N/mm2 (P - 38)

198,41 1,890 374,99

5 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 15 cm de gruix, de totxana de 290x140x100
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 39)

21,56 47,600 1.026,26

TOTAL Capítol 01.04 4.081,66

Obra 01 Pressupost

Capítol 05 IMPERMEABILITZACIONS I FORMACIÓ DE JUNTS

1 K7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes a tots els perímetres. (P - 43)

9,64 54,460 524,99

2 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 47) 7,70 272,300 2.096,71

3 E5Z15N3B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat.Inclos nivells amb mestres de totxana i ajudes paleteria. (P -
3)

12,63 607,000 7.666,41

4 K7B11A70 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 70 a 90 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 44)

1,87 1.821,000 3.405,27

5 K7Z26JMN m2 Capa de protecció de morter asfàltic, de gruix 3 cm acabat remolinat
(P - 48)

5,72 607,000 3.472,04

6 K713EX78 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-7 segons la
norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 5,6 kg/m2
formada per làmina de betum modificat polimèrica LBM (APP)-40-FV,
Hesfal ó similar amb armadura de feltre de fibra de vidre de 1000
g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa
separadora amb geotèxtil, inclós part proporcional de peçes especials
per conexió els baixants i proves d'estanqueitat, i minvells perimetrals i
solapaments , lamina de barrera de vapor, i ajudes paleteria com
obertura de regates etc. (P - 42)

26,07 728,170 18.983,39

7 K7J511AA m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de
fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent de la casa Sika ó
similar, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P -
46)

2,32 272,300 631,74

8 E7J1S005 m Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb perfil
de cautxú expansiu, de 5x20 mm, col·locat a l'interior (P - 4)

9,67 40,000 386,80

9 K7C355JM m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3,
autoextingible, de 50 mm de gruix i preparat amb encaix, col·locades
amb fixacions mecàniques (P - 45)

11,90 607,000 7.223,30

TOTAL Capítol 01.05 44.390,65

EUR
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Capítol 06 REVESTIMENTS

1 K8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 51)

9,38 321,400 3.014,73

2 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 50)

8,31 41,000 340,71

3 K81125K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 49)

24,51 95,200 2.333,35

4 K8448102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 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 (P - 56)

35,12 2,000 70,24

5 K83HU001 m2 Aplacat de parament vertical interior a més de 3,00 m d'alçària, amb
placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 50 mm
de gruix col·locada amb fixacions mecàniques sobre suports metàlics
inclossos. (P - 53)

35,42 42,000 1.487,64

6 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat a tota la zona d'actuació. (P
- 58)

7,46 542,000 4.043,32

7 K898KTA0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 59)

8,08 642,800 5.193,82

8 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 57)

5,34 144,750 772,97

9 K843113A m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte
(A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma
de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim (P - 55)

33,57 15,000 503,55

10 K83LNBRA m2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió
HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per
a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color com
l'actual, col·locat adherit sobre parament vertical. (P - 54)

85,14 5,000 425,70

TOTAL Capítol 01.06 18.186,03

Obra 01 Pressupost

Capítol 07 PAVIMENTS

1 E9DDACJM m2 Paviment exterior, de rajola de gres premsat sense esmaltar, grup B1a
(UNE-EN 14411),de la marca ROSA GRES col.lecció natural 2.0 color
hierro o equivalent , de mides 31x31x1,2 mm., col·locades amb doble
encolat amb adhesiu per a rajola ceràmica per exteriors flexible
C2-ES2 ( UNE-EN 12004) amb juntes obertes de 0,6 mm d´ample,
rejuntat amb beurada CG1 ( UNE-EN 13888).Inclòs la col.locació de
les juntes de dilatación elàstica  de poliuretà de 12 mm cada 20 m2

(P - 5)

34,57 667,000 23.058,19

EUR
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2 E9U361JM m Sòcol de rajola de gres premsat sense esmaltar, de 15cm d'alçària,
igual al paviment de la terrassa ,de 15 cm. d´alçada., en la seva base
es col·locarà tira de pòrex per recolza de la peça i que es
posteriorment es retirarà i es col.locarà una junta de dilatació elástica
de poliuretà de 12 mm

(P - 6)

5,86 272,300 1.595,68

TOTAL Capítol 01.07 24.653,87
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Capítol 08 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

1 EY031000 u Forat sostre de D=5-20 cm, amb taladro. diamant. per el pas de
baixants. (P - 11)

21,92 11,000 241,12

2 KD5153JM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 300x300 mm de costat
amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5
N/mm2 ) (P - 62)

95,45 11,000 1.049,95

3 4D3R1111 u Reparació de pericó no registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat,
neteja i desembussament, repàs del lliscat del revestiment, col·locació
de bastiment i tapa de fosa gris per a pericó de serveis i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

73,63 5,000 368,15

4 4D1R1111 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues
plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes
existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica
esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 1)

164,36 1,000 164,36

5 ED7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P - 8)

34,71 40,000 1.388,40

6 KD15M811 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses sifons, peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 61)

29,65 17,500 518,88

TOTAL Capítol 01.08 3.730,86

Obra 01 Pressupost

Capítol 09 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

1 EHB17167 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents
de 18 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster,
reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 9)

68,32 1,000 68,32

2 EHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment (P - 10)

194,91 1,000 194,91

TOTAL Capítol 01.09 263,23

Obra 01 Pressupost

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 SS01 UD Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i
salut.Inclou p.p. d´actuacions prèvies a l´obra i neteja general. (P - 0)

3.023,12 1,000 3.023,12

EUR
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TOTAL Capítol 01.10 3.023,12
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 4.027,83

Capítol 01.02  DEMOLICIONS, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 11.454,69

Capítol 01.03  TERRATS I ELEMENTS ESPECIALS 4.461,63

Capítol 01.04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 4.081,66

Capítol 01.05  IMPERMEABILITZACIONS I FORMACIÓ DE JUNTS 44.390,65

Capítol 01.06  REVESTIMENTS 18.186,03

Capítol 01.07  PAVIMENTS 24.653,87

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 3.730,86

Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT 263,23

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 3.023,12

Obra 01 Pressupost 118.273,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
118.273,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 118.273,57

118.273,57

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 118.273,57

13 % Despeses Generals SOBRE 118.273,57................................................................... 15.375,56

6 % Benefici Industrial SOBRE 118.273,57........................................................................ 7.096,41

Subtotal 140.745,54

21 % IVA SOBRE 140.745,54............................................................................................ 29.556,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 170.302,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS )

Març de 2015

Joan Mallafré Natividad
Arquitecte Tècnic
Servei de Projectes i Obres
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