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1- DADES GENERALS
Projecte:
Millora i adequació d’Instal·lació municipal Polivalent, a l’emplaçament següent :
Adreça

Zona Esportiva de Vilallonga de Ter

Població

Vilallonga de Ter

Ctra. GV-5265 – c/ Piscina s/n

Codi Postal

17869

Promotor:
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

NIF

1723800-G

Adreça

núm.

S/N

PERE ORRI I PÉREZ – 23661/6

NIF

90001734C

Municipi

Codi Postal

17500

Amb domicili a:
Municipi

C/ ESCOLES S/N

VILALLONGA DE TER

Codi Postal

17869

Arquitecte redactor:

Adreça

CARRER PIRINEUS
Ripoll

Núm 5

PRIMER

2- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Objecte del projecte:
El projecte desenvolupa una coberta per tal d’adequar una instal·lació Municipal Polivalent de
Vilallonga de Ter.
Antecedents:
L’Ajuntament ha intentat tenir des de fa temps un espai cobert on poder organitzar els diferents
esdeveniments que organitza la vila, que a la vegada serveixin per dotar al poble d’un espai on es
pugui practicar esport sense els problemes evidents en una zona habitualment complicada per la
meteorologia adversa.
Es per això que s’ha demanat a diferents estaments, diputació, esports, la possibilitat de cobrir
aquesta part de la zona esportiva.
Estat actual:
La coberta a realitzar servirà per a cobrir una pista esportiva existent en la zona esportiva de
Vilallonga de Ter, lloc on s’organitzen els diferents esdeveniments firals del poble. La zona
esportiva de Vilallonga de Ter disposa d’unes instal·lacions municipals esportives composades per
camp de futbol, pista de tenis, pista esportiva i piscina.
Concretament la zona a cobrir es troba entre la piscina i el camp de futbol, darrera la pista de
tenis.
Actualment aquesta zona es troba totalment a la intempèrie i exposada a les condicions
meteorològiques adverses, és per això que el paviment de la mateixa es troba malmesa per l’ús i
afectat pels efectes dels agents meteorològics.
La zona es troba formigonada i disposa de dues cistelles de bàsquet.
La zona esportiva es troba al costat de la carretera GV-5265, el que proporciona un fàcil accés a
aquestes instal·lacions.

3- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Programa funcional i usos
Vilallonga de Ter disposa d’unes instal·lacions municipals esportives composades per camp de
futbol, pista de tenis, pista esportiva i piscina, que es podrien considerar prou importants per
aquest nucli de població. En aquesta zona es on s’organitzen els diferents esdeveniments firals del
poble que cada vegada agafen més impuls i que donen un important impuls econòmic a la vall.
No obstant, cal tenir en compte l’alçada a la que es troba aquesta població, uns 1000 m. , de tal
manera que l’aprofitament d’aquesta zona, actualment totalment descobertes, sols es pot realitzar
un curt període de l’any, ja que la resta es mantenen cobertes de neu i glaç que dificulten la seva
utilització.
És per això que l’Ajuntament d’aquesta població proposa de cobrir la pista esportiva a fi d’obtenirne un major rendiment d’aquesta al llarg de tot l’any, garantint un èxit assegurat a les fires que
organitza. Aquestes obres suposarien una important millora per a aquestes instal·lacions.
Una vegada realitzada la coberta de la pista es pretén realitzar la reparació i/o adequació del
paviment de la mateixa, i dotar-la de l’enllumenat adient.
L’Ajuntament actualment organitza entre d’altres els següents esdeveniments:

Criteris compositius del projecte
S’ha considerat com a millor opció per a cobrir la pista la de realitzar una estructura porticada de
fusta laminada, per tal de col·locar-hi posteriorment una coberta sandvitx de xapa metàl·lica.
S’ha triat aquesta opció per la seva facilitat constructiva, resistència i preu respecte d’altres
solucions constructives.
Per a l’execució d’aquesta estructura caldrà realitzar el corresponents fonaments segons es descriu
als plànols.
Es pavimentarà un tros més de terreny, a continuació de la pista existent, a fi d’assolir les
dimensions reglamentàries per aquest tipus d’instal·lacions, i deixar l’entorn condicionat. Tanmateix
caldrà traslladar els jocs infantils existents entre aquesta pista i la de tenis.
Es preveu al mateix moment un tancament senzill amb lones per tal de garantir el
desenvolupament dels esdeveniments en dies de complicacions meteorològiques.

Justificació del compliment de la normativa urbanística :
Planejament
vigent

Normes Subsidiàries del Planejament de Vilallonga de Ter

Sistema

Equipament públic

Qualificació del sòl Sòl urbà

Compliment del Codi Tècnic
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’habitatge disposi de les
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99
d'Ordenació de l’Edificació.
En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat
1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les
normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives
Aplicables d'aquesta memòria.
Relació de superfícies:
Superfície de la instal·lació: 20,20 m x 32,65 m =
Àmbit d’actuació =

659,50 m2
806,00 m2

4- REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI:
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com
també donaran resposta la resta de normativa d’aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que
depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Seguretat

 Estructural
 en cas d’Incendi
 d’Utilització

Accessibilitat
L’obra a realitzar no modifica les condicions d’accessibilitat existent en aquest equipament ni amb
l’entorn.
Seguretat Estructural
L’obra projectada complirà els requisits de seguretat estructural, donant compliment a les
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10
del CTE.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvoluparan al corresponent projecte executiu de l’obra.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a la Memòria
Constructiva del Projecte d’execució.
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals
emprats.
Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències
bàsiques SI del CTE.
Donat el tipus d’obra caldrà garantir les exigències del DB-SI 6. Resistència estructural al incendi, a
fi de garantir la resistència al foc de l’estructura necessària per aquest tipus de construcció.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants
urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.
SI 6 Resistència al foc de l’estructura

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,:

- R 30, ja que es tracta d’una coberta lleugera amb una alçada inferior a 28m.

Seguretat d’Utilització. Prestacions
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques
SUA del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els
accidents i danys als usuaris.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat d’utilització, DB SUA, així com al Decret 259/2003 de “Requisits mínims d’habitabilitat en
els edificis d’habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i
als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici:

SUA 1 Risc de caigudes
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments compliran l’establert en el DB SUA 1.
SUA 4 Il·luminació inadequada
Es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada, complint els nivells
d’il·luminació assenyalats i disposant una il·luminació d’emergència d’acord amb el DB SUA 4.

Just if icació d e l acce ssib il itat a l e di fi ca ció

Ús públic i ús p ri vat

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

(no hab itatg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D. 13 5/1 995 Codi d ac ces sib il ita t

CTE D B SUA: SUA-9 Acces sib i li tat

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de ledifici taula dusos públics

Itinerari accessible per a tots els edificis
(sexclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
ledificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

Itinerari practicable
* edificis PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació dascensor
Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
dascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de ledifici taula dusos públics
Edificis o establiments dús privat:
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Edificis o establiments dús privat:

Itinerari practicable:
* edificis PB + 2PP que no disposin dascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació dascensor
* aparcaments > 40places

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE
Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:
* edificis > PB + 2PP
* edificis / establiments amb Su > 200 m2
(exclosa planta accés)
* plantes amb zones dús públic amb Su > 100 m2
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències dús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments dús públic:
Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt daccés de la planta amb:
* elements adaptats taula dusos públics

EDIFICIS DÚS NO HABITATGE
Itinerari accessible que comuniqui el punt daccés
de la planta amb:
* zones dús públic
* origen devacuació de les zones dús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments dús privat:
Itinerari practicable que comuniqui el punt daccés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències dús comunitari
Comunicació punt d
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències dús
comunitari

Referència de projecte
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Ús públic i ús pr i vat (no ha bitat ge)

I ti n e ra r i s

AC C E S S I BL E (DB SUA)

PARÀMETRES
GENERALS

DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Amplada:
- Alçada:

0,90 m
2,10 m, lliure dobstacles en tot el seu recorregut

- Canvis de direcció: lamplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.
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Just if icació de l a cce ss ibil itat a l e di fi cació

- Paviment: és no lliscant

- Amplada:

1,20 m
Sadmet estretaments puntuals: A 1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada: 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)
- Espai de gir:

D B S U A / D1 3 5 / 9 5
P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
- Amplada:
- Alçada:

0,90 m
2,10 m, lliure dobstacles en tot el seu recorregut

- Canvis de direcció: lamplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de 1,20 m.

1,50 m (lliure dobstacles)
* al vestíbul dentrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada delements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent:

4% (longitudinal)
2% (transversal)

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional daccessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis dús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis dús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis dús públic per a litinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts datenció o
crida accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)
PORTES
garantiran

- Amplada:

- Amplada:

0,80 m les portes de 2 o més fulles, una delles serà 0,80 m
- Alçada: 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes duna porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per lobertura de la porta).
Sexceptua a linterior de la cabina de lascensor
- Manetes: saccionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior 0,30m dalçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal damplada
0,05 m, a 1,50 m dalçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

- No hi ha dhaver cap escala ni graó aïllat.

- Alçada:

0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla 0,78 m)
2,00 m

- Espai de gir: a les dues bandes duna porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per lobertura de la
porta)
- Mecanismes dobertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme dobertura a cantonada 0,30m
- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen delements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)
- No sadmeten graons

- Accés a ledifici:
Sadmet un desnivell 2 cm que sarrodonirà o
saixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

Referència de projecte

- Amplada: 0,80 m
- Alçada:
2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes duna porta es pot inscriure
un cercle de 1,20 m, sense ser escombrat
per lobertura de la porta . (Sexceptua a linterior
de la cabina de lascensor)
- Manetes: saccionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

2020025 - MILLORA I ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL POLIVALENT

- No inclou cap tram descala.
- A les dues bandes dun graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. Lalçada daquest graó és 14 cm.
- Accés a ledifici:
En els edificis amb obligatorietat dinstal·lació dascensor, només
sadmet lexistència dun graó, dalçada 12cm, a lentrada de ledifici.
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Just if icació de l a cce ss ibil itat a l e di fi cació

Ús públic i ús pr i vat (no ha bitat ge)

I ti n e ra r i s

AC C E S S I BL E (DB SUA)

RAMPES

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

- transversal:

12% trams < 3m de llargada
10% trams entre 3 i 10m de llargada
8% trams > 10m de llargada
Sadmet

- Pendents

- longitudinal:

- transversal:

2% en rampes exteriors

trams < 3m de llargada
10%
8%
trams < 6m de llargada
4< p 6% trams < 9m de llargada

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
- Pendents - longitudinal: 12% per a trams 10 m de llargada
- transversal: sadmet 2% en rampes exteriors

2%

- Trams:

- La llargada de cada tram és 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A linici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- Trams:

- llargada màxima tram 9 m.
- amplada 1,20m
- rectes o amb radi de curvatura 30m
- a linici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal 1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- Trams:

- En els dos extrems duna rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Replans:

- entre trams duna mateixa direcció:
amplada la de la rampa
longitud 1,50 m (mesurada a leix)

- Replans:

(als dos extrems duna rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- entre trams amb canvi de direcció:
lamplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos damplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de larrencada dun tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la dun tub
protectors: rodó de entre 3 i 5 cm, separat 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p 6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament 0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p 6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària 10 cm

2020025 - MILLORA I ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL POLIVALENT

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:
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Just if icació de l a cce ss ibil itat a l e di fi cació

Ús públic i ús pr i vat (no ha bitat ge)

I ti n e r ar i s

AC C E S S I BL E (DB SUA)

ASCENSOR

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions
cabina

- sentit daccés 1,40 m
- sentit perpendicular 1,10 m

- Dimensions
cabina:

2

- Su 1000m (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle
1,40 x 1,40m

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
- Dimensions
cabina:

- sentit daccés 1,20 m
- sentit perpendicular 0,90 m
- superfície 1,20 m2

- Portes:

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

2

- Su > 1000m (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle
1,40 x 1,40m
- Portes

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad.

- Passamans:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad.

- Senyalització:

Referència de projecte

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d1,40m des del terra
(al costat de la porta de lascensor)

0,80 m.

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per lobertura de la porta

- Botoneres:

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la dun tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- amplada:

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional daccessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)
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Just if icació d e l acce ssib il itat a l e di fi ca ció

Ús públic i ús p ri vat

D B S U A / D1 3 5 / 9 5

(no hab itatg e)

E sc al e s. Co n fi g u r a ci ó

ESCALES

D  Ú S P ÚB L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

D  ÚS P Ú B L I C (DB SUA-1)

- Amplada

- Amplada

1,00 m

- Altura de pas
- Graons:

- Altura de pas

2,10 m
- frontal F
- estesa, E

0,16m

- Graons:

0,30m

- 0,54m

Oficina Consultora Tècnica. COAC

F

0,175m

0,28m

2F +E

0,70m (al llarg de tota lescala)

- la mesura de lestesa no inclou la projecció vertical
de lestesa del graó superior

- lestesa no presenta discontinuïtats quan suneix
amb lalçària (no tenen ressalts)

juliol de 2010

2,20 m
- frontal 0,13
- estesa, E

(si la projecció en planta no és recta, lestesa,
E 0,30m a 0,40m de la part interior)

DECRET 135/1995 Codi daccessibilitat i CTE DB SUA Seguretat dutilització i accessibilitat

- en funció de lús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
- 1,00m si comunica amb una zona accessible

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

- nombre de graons seguits

12.

- Trams:

- salvarà una altura

2,25m

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives duna mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
1,20 m.

- Replans:

- entre trams duna mateixa direcció:
amplada la de lescala
longitud 1,00 m (mesurada a leix)
- entre trams amb canvi de direcció:
lamplada de lescala no es reduirà
- els passadissos damplada < 1,20m i les portes es
situen a 0,40m de larrencada dun tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en larrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de litinerari i gravat direccional
perpendicular a leix de lescala)
* portes i passadissos damplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó dun tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la dun tub
rodó de entre 3 i 5 cm, separat 4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada

1,20m

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació

0,90m

1,10m

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

ÀMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports,
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm Ǿ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general

Plantes soterrani
R120
(R180 si h > 28m)

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28

h > 28m

R90

R120

R180

En escales protegides

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestíbul d’independència

 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

CO
BE
RTE
S

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:
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especial alt
Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Horitzontal (m)
>2,5
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0
Vertical (m)
0
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.)
• Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m²
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 2500 m² (5000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus,
espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.
•
Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120
•
Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a
traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici.
•
Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols
2
•
Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m per materials de revestiment i de mobiliari fix.
•
No existeixi en aquest espai cap zona habitable
• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.
• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície.

Sectors d’incendi

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Plantes soterrani
EI 120
(EI 180 si h > 28)

(1)

(2)

Portes de pas entre sectors

Caixa escènica

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

DGPEIS/Servei de Prevenció

no s’admet


Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 90

EI 120

EI 180

EI 120

EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes.


Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors
2

Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m )

Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari)

Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial
Ventilació o control de fums
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

LOCALS DE RISC ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació
RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

Elements estructurals

R 90

R 120

R 180

Parets i sostres

EI 90

EI 120

EI 180

-

SI

SI

EI2 45-C5

EI2 30-C5 (les dues)

EI2 45-C5 (les dues)

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

BFL-s1

Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

MATERIALS DE REVESTIMENT

2.5. Reacció al foc dels materials
En recintes protegits

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

En recorreguts normals

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Elements decoratius i mobiliari

COMPONENTS ELÈCTRICS

• Butaques i seients fixes tapissats:
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006
• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc:
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)
2

1 persona / 0,25 m
1 persona / seient

2

1 persona / 0,5 m
1 persona / 1 m

2
2

OCUPACIÓ

1 persona / 1,2 m
Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

2

1 persona / 1,5 m

1 persona / 2 m

2

1 persona / 3 m

2
2

1 persona / 4 m
2
1 persona / 5 m

DGPEIS/Servei de Prevenció


















zones per a espectadors dempeus
zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte
zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir
zones de públic en discoteques
zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc.
salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc.
zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.)
zones de públic de gimnasos sense aparells.
zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc.
sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals,
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls,
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales
d’espectacles i de reunió.
zones de bany de piscines públiques.
vestuaris de piscines públiques.
lavabos de planta
zones d’estança pública en piscines descobertes.
zones de públic amb aparells de gimnasos.

Pàgina 3 de 7

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.


zones d’us administratiu.

zones de públic en terminals de transport.

zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.
1 persona / 40 m²

arxius i magatzems

Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2

S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).

A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.

Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.

Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.
1 persona / 10 m

Zones d’ocupació nul·la

ESPAI EXTERIOR SEGUR

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

2

3.1. Elements d’evacuació

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Característiques

Passos entre fileres de seients
(Localitats)

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A ≥ P / 200
Amplada ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte
d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes
Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.):
• Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A ≥ 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per
cada seient addicional.
• En files amb sortida pels dos extrems, pas de A ≥ 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per
cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm.
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
• Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82).
• Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250
més o fracció (art. 28 del REP/82).
• Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m (art. 28 del REP/82).
Localitats de graderia per més de 3000 espectadors dempeus:
• Pendent < 50%
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem.
• Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.
Barreres ≥ 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de
SU 5)
Passadissos i rampes no protegits:
Passadissos protegits:

Capacitat: A ≥ P / 200

P ≤ 3 S + 200 A

Amplada ≥ 1 m (0.80 m en passeres 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones
d’escena i altres de P ≤ 10 persones
de públic) (0.80 m si P ≤ 10 persones,
habituals)
usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
≤ 10%
≤ 8%
≤ 6%








No protegides

Protegides

Per h ≤ 10 m

Per h ≤ 20 m

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent

DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Especialment protegides
S’admet en tot cas
E ≤ 3 S + 160 As

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones

Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / (160 – 10 h)

E ≤ 3 S + 160 As
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Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència

No es demana

Tramades




Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

No es demana

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
Espai lliure ≥ 0,5 m

Altura salvada ≤ 3.20 m.
≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.

Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.
Excepcions per establiments integrats en centres comercials

de S ≤ 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència

de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre.
 4m fins a sortida de planta
 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació ≤ 100 persones
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m
Més d’una sortida
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.


COMPATIBILITAT
Per establiments integrats en edifici
d’altre ús

Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

Locals de risc especial
Desembarcament d’escales a planta
baixa

DGPEIS/Servei de Prevenció

- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE
subministrament d’il·luminació 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Enllumenat de abalisament

- En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació.

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc>1000 m
Per ocupació > 500 persones.
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia.

(4)

4.2. Mitjans d’extinció

Hidrants exteriors

En general:
2
2
- 1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
- 1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
2
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m
2
En recintes esportius per Sc > 5.000 m

(5)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
Extintors

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(6)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció

- Per Sc > 500 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW
- En caixa escènica
- En centres de transformació de RISC ALT

Cortina d’aigua

Protegint el teló de boca de la caixa escènica

Control de fums d’incendi

- Per ocupació > 1000 persones
- En caixa escènica
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergència

(7)

DGPEIS/Servei de Prevenció

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA
CONCURRÈNCIA
Data 17/12/2010

Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur
(3) El sistema inclou detectors automàtics
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.

(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

En particular:
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc.
En general:
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.
Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

RISC BAIX

RISC MIG

------

100<V ≤200 m
3

RISC ALT
3

V>200 m

3

3

3

100<V ≤200 m

200<V ≤400 m

V>400 m

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P ≤2520 kVA
P ≤630 kVA

2520<P ≤4000 kVA
630<P ≤1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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5- DESCRIPCIÓ I REQUISITS DELS SITEMES DEL L’EDIFICI:
Treballs previs
Es realitzarà el replanteig de les alineacions i rasants de la pista i murs per la seva correcta
execució.
Es traslladaran els jocs infantils existents.
S’excavarà amb una fondària de 30cm, un tros de terreny situat al costat de la pista, que ara es
troba pavimentat amb sauló, per la seva posterior pavimentació amb formigó. I s’extractarà part
del paviment de formigó per tal de poder executar els fonaments.
Sustentació
Terreny de fonamentació:
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament
ni problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl,
obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc.
Es realitzarà estudi geotècnic del terreny.
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb
sabates per als pilars, arriostrats. Per l’execució del muret posterior es realitzarà una sabata
correguda.
Es realitzarà les corresponent rases, que s’ompliran amb una base de formigó de neteja i formigó
armat HA-25/tova/20/IIa, armat amb acer B-500-s amb la quantitat que es defineixi als plànols del
projecte executiu.
Al fons de la pista es realitzarà un muret d’un metre d’alçada i 30cm de gruix, formigó armat HA25/tova/20/IIa, armat amb acer B-500-s amb la quantitat que es defineixi als plànols del projecte
executiu, encofrat a dues cares.
Estructura
Per realitzar el cobriment de la pista poliesportiva es proposa la realització d’una estructura de
fusta de 7m d’alçada, formada per set pòrtics.
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:
• DB SE Seguretat estructural
• DB SE-C Fonaments
• DB SE-A Acer
i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la
• EHE-08 Instrucció de formigó estructural
i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la
• NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els
paràmetres establerts a:
• DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

Sistema d’ acabats
Pel cobriment de l’estructura es proposa una coberta metàl·lica a base de Panell sandvitx imitació
teula.
En quant a la pavimentació, l’espai que es trobava ocupat pel sauló s’omplirà amb una base de
tot-ú artificial, piconat al 10% del proctor modificat i formigó HM-20/tova/20/IIa de 20cm de gruix,
amb acabat lliscat per quedar vist.

Instal·lacions
Es crearà una xarxa de sanejament per desguàs de les aigües plujanes formada per 8 arquetes amb
reixa de fosa connectades a tub de PVC de 200mm de diàmetre, tipus Wavihol, que es col·locarà
sobre llit de sorra, i conduirà les aigües fins al riu.
Pel que fa a l’enllumenat, es dotarà la pista d’un quadre elèctric complert, connectat a xarxa
elèctrica existent a la zona esportiva. La il·luminació constarà d’una xarxa de terres, amb piquetes
de coure i cable de coure nu, i 9 lluminàries tipus PRA-40A/A/A60 de Carandini, equipada amb
equip de LED, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament.
Altres
Es dotarà , en tot moment, l’obra i el personal de les mesures de seguretat i salut establertes en
l’estudi de seguretat, el Pla de Seguretat i salut de l’obra, i d’acord amb les indicacions que pugui
donar el coordinador de seguretat de l’obra.

6- ANNEXES:
6.1 CÀLCUL ESTRUCTURAL

1. Normativa i tipus de càlcul
Normativa
Accions:

CTE DB SE-AE

Sisme:

NCSE-02

Formigó:

EHE-08

Acer:

CTE DB SE-A

Fusta:

CTE DB SE-ACTE DB SE-M

Altres:

CTE DB SE-C, CTE DB SI

Mètode del càlcul d’esforços
Mètode d’altes prestacions

Opcions de calcul
Indeformabilitat de tots els forjats horitzontals en el seu pla
Consideració del tamany del pilar en forjats reticulars i lloses
Es realitza un càlcul elàstic de 1er. ordre
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2. Carregues
Hipòtesi de càrrega
NH

Nom

Tipus

Descripció

0 G

Permanents

Permanentes

1 Q1

Sobrecàrregues

Sobrecargas

2 Q2

Sobrecàrregues

Sobrecargas

7 Q3

Sobrecàrregues

Sobrecargas

8 Q4

Sobrecàrregues

Sobrecargas

9 Q5

Sobrecàrregues

Sobrecargas

10 Q6

Sobrecàrregues

Sobrecargas

22 S

Neu

Nieve

5 Ex

Sisme X

Sismo X

24 Ey

Sisme Y

Sismo Y

6 Ez

Sisme Z

Sismo Z

21 T

Sense definir

Temperatura

23 A

Sense definir

Accidentales

Coeficients de majoracio
Tipus

Hipòtesi

Carregues permanents

Formigó

Altres/CTE

0

1,35

1,35

1

1,50

1,50

2

1,50

1,50

7

1,50

1,50

8

1,50

1,50

9

1,50

1,50

10

1,50

1,50

5

1,00

1,00

6

1,00

1,00

24

1,00

1,00

Carregues de temperatura

21

1,50

1,50

Carregues de neu

22

1,50

1,50

Carregues accidentals

23

1,00

1,00

Cargas variables

Carregues de sisme no simultanias

Carregues mobils no habilitades
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Opcions de carregues
Vent no actiu
Sisme actiu Sentit+- no habilitat
Es considera el Pes propi de les barres

Coeficients de combinacio
Formigó/ Eurocòdi / Còdi Tècnic de l’Edificació
ψ

Tipus de càrrega

ψ

0

ψ

1

2

Gravitatòries

0,70

0,50

0,30

Mobils

0,70

0,50

0,30

Vent

0,60

0,50

0,00

Neu

0,50

0,20

0,00

Temperatura

0,60

0,50

0,00

Reologia de la fusta: resistència
Tipus

Hipòtesi

Carregues permanents

Clase 1

Clase 2

Clase 3

0

0,60

0,60

0,50

1

0,80

0,80

0,65

2

0,80

0,80

0,65

7

0,80

0,80

0,65

8

0,80

0,80

0,65

9

0,80

0,80

0,65

10

0,80

0,80

0,65

5

1,10

1,10

0,90

6

1,10

1,10

0,90

24

1,10

1,10

0,90

Carregues de temperatura

21

0,90

0,90

0,70

Carregues de neu

22

0,90

0,90

0,70

Carregues accidentals

23

1,10

1,10

0,90

Cargas variables

Carregues de sisme no
simultanias
Carregues mobils no habilitades

Reologia de la fusta: deformació
Tipus
Carregues permanents

Hipòtesi

Clase 1

Clase 2

Clase 3

0

0,60

0,80

2,00

1

0,60

0,80

2,00
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Tipus

Hipòtesi

Clase 1

Clase 2

Clase 3

2

0,60

0,80

2,00

7

0,60

0,80

2,00

8

0,60

0,80

2,00

9

0,60

0,80

2,00

10

0,60

0,80

2,00

5

0,60

0,80

2,00

6

0,60

0,80

2,00

24

0,60

0,80

2,00

Carregues de temperatura

21

0,60

0,80

2,00

Carregues de neu

22

0,60

0,80

2,00

Carregues accidentals

23

0,60

0,80

2,00

Cargas variables

Carregues de sisme no
simultanias
Carregues mobils no habilitades

Opcions de carregues de sisme
Mètode de càlcul: Dinàmic (NCSE-02)
Acceleració sísmica bàsica:

0,11·g

Acceleració sísmica de càlcul:

0,17·g

Coeficient de contribució:

1,0000

Tipus de Terreny: IV Tous. Solt. Saturat. Compacitat baixa
Coeficient de sòl: 2,0000
Us de l'edifici: Públic (oficines, comerços)
Permanència de la neu: Menys de 30 dies/any
Temps de retorn: 50,00 anys
Ductilidad Baja
Suports: Acer
Tipus de planta: Diàfana
Cota del sòl (cm): 0
Es considera acció sísmica vertical
Càlcul de modes de vibració: Globalment amb condensació
Considerar la massa rotacional
Considerar l'excentricitat accidental
No combinar les accions sísmiques horitzontals segons la "regla del 30%"
Acceleració sísmica rotacional: 0,00 (rd/s²) / (cm/s²)
Nombre de modes de vibració a compondre: 30
% de massa efectiva màxima a compondre: 90 %
Percentatge de les sobrecàrregues que intervenen en el sisme
Permanents:
Sobrecàrregues:
Neu:
Mòvils:

100,00%
60,00%
0,00%
60,00%
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3. Materials
Materials d'estructura
Formigó:

HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat:

B 500 S 5098 Kg/cm2

Duresa Natural

Nivell de control
Acer:

Normal 1,15

Formigó:

1,50

Acer laminat: S275
Limit elastic:

2804 Kg/cm2

Tensió de trencament:

4385 Kg/cm2

Coeficient de minoraciò: 1,05; 1,05; 1,25
Fusta LLAMINADA HOMOGENIA GL32H
Resistència a flexió:

326,2 Kg/cm2

Resistència a tracció paral·lela:

229,4 Kg/cm2

Resistència a compressió paral·lela:

295,6 Kg/cm2

Resistència a tallant:

38,7 Kg/cm2

Resistència a tracció perpendicular:

5,1 Kg/cm2

Resistència a compressió perpendicular:

33,6 Kg/cm2

Coeficient de minoraciò: 1,25

Materials de fonamentacio
Formigó:

HA25 255 Kg/cm2

Acer corrugat:

B 500 S 5098 Kg/cm2

Nivell de control
Acer:

Normal 1,15

Formigó:

1,50
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Duresa Natural

4. Armat i comprovació
Opcions d’armat de barres de l’estructura
Recobriments(mm):
Bigues:

36

Pilars:

36

Càlcul de 1er. ordre:
No es consideren els coeficients d’amplificació
Yp: Guerxament es comprova com a intranslacional
Zp: Guerxament es comprova com a intranslacional
Es comprova torsió en bigues
Es comprova torsió en pilars
Redistribuciò de moments en bigues del 15%
Fissura màxima: 0,40 mm
Moment positiu mínim qL² / 16
Es considera flexió lateral
Tamany màxim de l'àrid: 20 mm
Interval de càlcul: 30 cm
Comprovació de fletxa activa:
Panys:
Fletxa relativa L / 500
Fletxa combinada L / 1000 + 5 mm
Voladisos:
Fletxa relativa L / 500
Fletxa combinada L / 1000 + 5 mm
Comprovació de fletxa total:
Panys:
Fletxa relativa L / 250
Fletxa combinada L / 500 + 10 mm
Voladisos:
Fletxa relativa L / 250
Fletxa combinada L / 500 + 10 mm
70%

Pes estructura (de les càrregues Permanents)

20%

Envans (de les càrregues Permanents)

0%

Envans (de les Sobrecàrregues)

50%

Sobrecarrega a llarga durada

3 mesos Estructura / envans
60 mesos Fletxa diferida
28 dies Desemmotllat
No es considera deformació per tallant
Armadura de muntatge a bigues:
Superior:

ø 16mm

Resistent

Inferior:

ø 16mm

Resistent

Pell:

ø 16mm
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Armadura de reforços a bigues:
ø Mínim:

12mm

ø Màxim:

25mm

Nombre màxim: 8
Permetre 2 capes
Armadura de pilars:
ø Mínim:

12mm

ø Màxim:

25mm

4 cares iguals
Igual ø
Màxim nombre de rodons per cara a pilars rectangulars: 8
Màxim nombre de rodons a pilars circulars: 10
Armadura d'estreps a bigues:
ø Mínim:

6mm

ø Màxim:

12mm

Separació mínima 5 cm. Mòdul 5 cm
% de càrrega aplicada a la cara inferior (càrrega penjada):
0% a bigues amb forjat(s) enrassat(s) superiorment
%-0x1,000340p+1 bigues amb forjat (s) enrassat(s) inferiorment
50% a la resta de casos
Armadura d'estreps a pilars:
ø Mínim:

8mm

ø Màxim:

12mm

Separació mínima 5 cm. Mòdul 5 cm
Es considera els criteris constructius de NCSE-02
Aplicar criteris constructius segons les opcions de sisme definides
Es comprova la Biela de Nus en pilars de l'última planta
Es consideren els criteris d’armat del CTE DB SI Annex C

Opcions de comprovació de barres d’acer
Càlcul de 1er. ordre:
No es consideren els coeficients d’amplificació
Bigues:
Yp: Guerxament es comprova com a translacional
Zp: Guerxament es comprova com a translacional
Pilars:
Yp: Guerxament es comprova com a translacional
Zp: Guerxament es comprova com a translacional
Diagonals:
Yp: Guerxament es comprova com a translacional
Zp: Guerxament es comprova com a translacional
Esveltesa reduïda màxima a compressió 3,00
Esveltesa reduïda màxima a tracció 3,00
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Guerxament Lateral NO es comprova
Abonyegadura de l'ànima NO es comprova
Interval de comprovació 30 cm
Panys:
Comprovació de fletxa instantànea per sobrecàrrega:
Fletxa relativa L / 350
Comprovació de fletxa total:
Fletxa relativa L / 300
Voladisos:
Comprovació de fletxa instantànea per sobrecàrrega:
Fletxa relativa L / 350
Comprovació de fletxa total:
Fletxa relativa L / 300
No es considera deformació per tallant

Opcions de comprovació de barres de fusta
Càlcul de 1er. ordre:
No es consideren els coeficients d’amplificació
Bigues:
Yp Guerxament es comprova com a translacional
Zp Guerxament es comprova com a translacional
Pilars:
Yp Guerxament es comprova com a translacional
Zp Guerxament es comprova com a translacional
Diagonals:
Yp Guerxament es comprova com a translacional
Zp Guerxament es comprova com a translacional
Esveltsa maxima a compresio:

250

Esveltsa maxima a tracciò:

250

Es comprova Guerxament Lateral
Interval de comprovació 30 cm
Classe de servei: Classe 2
Panys:
Comprovació de fletxa instantànea per sobrecàrrega:
Fletxa relativa L / 350
Comprovació de fletxa activa:
Fletxa relativa L / 400
Comprovació de fletxa diferida total:
Fletxa relativa L / 300
Voladisos:
Comprovació de fletxa instantànea per sobrecàrrega:
Fletxa relativa L / 350
Comprovació de fletxa activa:
Fletxa relativa L / 400
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Comprovació de fletxa diferida total:
Fletxa relativa L / 300
No es considera deformació per tallant
Es comprova la resistència al foc
Resistència al foc: 60 min
Velocitat de carbonització: 0,70 mm/min
No es considera recobriment de protecció
No es comprova com una barra corba de fusta laminada

Opcions de càlcul de fonamentació: sabates i bigues
Sabates
Resistencia del terreny: 2,50 kg/cm2
Recobriments(mm) 50

Bigues
Recobriments(mm) 50
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CÀLCUL BIGUES DE FUSTA
DEFINICIÓ DE LA BIGA:
Biga laminar encolada GL-28
Classificació segons EC-5
Resistència flexió
Resistència tracció paral.lela
Resistència tracció perpendicular
Resistència compressió paral.lela
Resistència compressió perpendicular
Resistència tallant
Mòdul elasticitat mig paral.lel
Mòdul elasticitat percentil paral.lel
Mòdul elasticitat mig perpendicular
Mòdul tallant mig
Densitat

GL-28
28
19,5
0,45
26,5
3
3,2
12600
10200
420
780
410

N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
Kg/m3

SECCIONS A COMPROVAR:
Es comproven les diferents seccions de les cobertes per flexió, fletxa i foc.
ESTAT DE CÀRREGUES:
Coberta: Pes propi
Ús
Neu
Vent
Total coberta

100
100
100
50

Kg/m2.
Kg/m2.
Kg/m2.
Kg/m2.

2
350 Kg/m .

COMPROVACIÓ DE LA FLEXIÓ:
Es comprova la secció per la situació més desfavorable de les tres hipòtesi de càrrega següents:
Hipòtesi 1: (Pes propi x 1,35) + (ús x 1,50) + (neu x 0,90) + (vent x 0,90)
Hipòtesi 2: (Pes propi x 1,35) + (ús x 1,05) + (neu x 1,50) + (vent x 0,90)
Hipòtesi 3: (Pes propi x 1,35) + (ús x 1,05) + (neu x 0,90) + (vent x 1,50)
COMPROVACIÓ DE LA FLETXA:
Es comprova la secció per les càrregues permanents i de mitja durada. La fletxa per sobrecàrrega d'ús no
s'ha considerat en estimar que no serà simultànea amb la de neu i vent,i aquestes són més desfavorables.
Aquest criteri s'estableix per afinitat amb els forjats de formigó, comentaris de l'art. 6,1 de l'EF-96.
COMPROVACIÓ EF-30 (MÈTODE SECCIÓ EFICAÇ):

Es comprova la secció eficaç després de 30 minuts de carbonització per la situació més desfavorable
de les tres hipòtesi de càrrega següents:
Hipòtesi 1: (Pes propi x 1,00) + (ús x 0,50) + (neu x 0,00) + (vent x 0,00)
Hipòtesi 2: (Pes propi x 1,00) + (ús x 0,30) + (neu x 0,20) + (vent x 0,90)
Hipòtesi 3: (Pes propi x 1,00) + (ús x 0,30) + (neu x 0,00) + (vent x 0,50)

COMPROVACIÓ BIGUETA 1
COMPROVACIÓ DE LA FLEXIÓ:
Xk (N/mm2)

K mod

Coeficients seguretat

Xd (N/mm2)

28
28
28

0,6
0,9
0,9

1,3
1,3
1,3

12,92
19,38
19,38

llum biga (m)

Mom (N m)

Pes propi coberta:
1000
1,60
5,40
Ús:
1000
1,60
5,40
Neu:
1000
1,60
5,40
Vent:
500
1,60
5,40
Dades secció fusta:
b=
120 mm.
Tensió pes propi: (majoració 1,35)
h=
280 mm.
Tensió combinació 1 sobrecàrregues: (c.mj. 1,5)
3
W x= 1568000 mm .
Tensió combinació 2 sobrecàrregues: (c.mj. 1,5)

5832,00
5832,00
5832,00
2916,00

Pes propi coberta:
Sobrecàrregues:
Ús:

Càrrega (N/m2) Intereix (m)

Tensió combinació 3 sobrecàrregues: (c.mj. 1,5)

2
5,0212 N/mm .
2
10,6003 N/mm .
2
11,1582 N/mm .
2
10,0423 N/mm .

Índex de flexió combinació més desfavorable:

0,96 <1 COMPLEIX

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA:
Def. inst = 5pl4/384EIx
b=
120 mm.
h=
Ix =
llum =
E=

280 mm.
4
219520000 mm .

Def. inst.

Def. inst. pes propi:
5400 mm.
Def. inst. neu + vent:
2
12600 N/mm . Deformació total:

6,40
9,61

1 + Kdef

Deformació

1,60
1,25

10,25 mm.
12,01 mm.
22,26 mm.

Per tant: Def. inst. pes propi < L/300
10,25
<
18,00
Def. total
22,26

<
<

COMPLEIX

L/200
27,00

COMPLEIX

COMPROVACIÓ EF-30 (MÈTODE SECCIÓ EFICAÇ):

35,00 N/mm2

Tensió de càlcul: Ff,d = Kmod,f x Kf xFk / KM 1 x 1,25 x 28 / 1 =
Profunditat de carbonatació: d ef= Bo x t + Ko x 7 mm.
Bo =
0,70 mm/min.
t=
30 min.
d ef =
28,00 mm.
Ko =
1,00
Secció eficaç:
b=
64
h=
224
Wx =
535211
Ix = 59943594,7

Càrrega (N/m2)

mm.
mm.
mm3.
mm4.

Pes propi coberta:
Ús:
Neu:
Vent:

1000
1000
1000
500

Intereix (m)

llum biga (m)

Mom (N m)

1,60
1,60
1,60
1,60

5,40
5,40
5,40
5,40

5832,00
5832,00
5832,00
2916,00

Tensió pes propi: (majoració 1)
Tensió combinació 1 sobrec: (c.mj. 0,5)
Tensió combinació 2 sobrec: (c.mj. 0,3-0,2)
Tensió combinació 3 sobrec: (c.mj. 0,3-0,5)
Índex de flexió combinació més desfavorable:

10,8966
5,4483
10,3518
5,9932

N/mm2.
N/mm2.
N/mm2.
N/mm2.

0,61 <1 COMPLEIX

6.2 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA
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REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

quantitats
codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

COBRIMENT PISTA ESPORTIVA
ZONA ESPORTIVA DE VILALLONGA DE TER
VILALLONGA DE TER

Comarca :

EL RIPOLLÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé

170503

altres

Pes

(tones/m3)

0
0
0
100
0
0
0

grava i sorra compacta

terres contaminades

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

m3

2,0

0,0

1,7

0,0

0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00

2,1

0,0

1,7

170,0

1,8

0,0

1,8

0,0

1,0

0,0

3
100 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat

170,0

3
120,00 m

t

no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

Volum aparent

(tones)

altra obra

SI

NO

SI

Residus de construcció totals
665,00 m

Superfície construïda

2

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució
obra de fàbrica ceràmica
formigó
petris barrejats
guixos

170102
170101
170107
170802

altres

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Total residu edificació
Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

57,114

0,090

59,564

0,037

24,362

0,041

27,068

0,036

24,249

0,026

17,321

0,008

5,227

0,012

7,847

0,004

2,611

0,010

6,464

0,001

0,665

0,001

0,865

0,004

2,838

0,029

18,971

0,001

0,803

0,005

2,993

0,002

1,051

0,010

6,885

0,001

0,552

0,012

7,897

0,001

0,432

0,002

1,196

0,090

59,95 t

0,118

tancaments

m3

3
78,54 m

acabats
27,85
0,99
1,33
2,32
0,33
0,33

3,20
0,43
2,68
0,43
1,90

8,65

0,086

14,69
2,57
4,78
5,51
1,47
0,37
6,46
33,15

m3

36,73

m3
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
3

m (+20%)

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

graves i sorra compacta

0,00

0,00

0,00

0,00

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

argiles

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

60,00

60,00

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0,00
0,00

60,00

60,00

terra vegetal

Total

120,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera
les quantitats de ...

R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones

Projecte

cal separar

80

24,25

no

inert

tipus de residu

40

24,36

no

inert

2

0,43

no

no especial

1

0,80

no

no especial

1

inapreciable

no

no especial

0,5

1,05

si

no especial

0,5

0,55

si

no especial

inapreciable

inapreciable

si

especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

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

no
no

no

no
no
si
no
si
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró
Contenidor per Guixos i altres no especials
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

projecte*
no
no

si
no
si

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
-

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

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

residu d'obra

gestor

adreça

Gestora de residus de la construccio

Ctra. De Campdevanol a Gombren pk.2,00

codi del gestor

E-465-97

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km

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

4,00

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

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

15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

1
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
60,00
0,00

Classificació
3
12,00 €/m
2.297,30
-

Transport
3
5,00 €/m
300,00
-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
540,54
0,00
runa neta

m3 (+35%)
23,38
36,54
10,59

-

116,91
182,71
100

4,00 €/m
-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

1,62
4,04
inapreciable
9,30
10,66
9,89

111,54
127,93
-

100
100
100
100
100

37,18
42,64
-

Perillosos Especials

inapreciable

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

(dins el

3

€/m3

runa bruta

15,00
€/m3
350,74
548,13
158,90
24,23
60,60
0,00
200

2.536,77

599,62

620,36

1.342,60

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :
El pes dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

5.099,36 €

3

166,02 m
144,95 tones
1.900,00 euros

Obra nova
documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

9

unitats

4

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

unitats
Bidó 200 L .Apte per residus especials

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
mod-05/2018
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
5 / 6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la
Propietat.
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Obra nova
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació

170,00 tones

Total construcció

59,95 tones

minimització

Previsió final de l'Estudi
85,00 tones

25,00 %

44,96 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

85,00 tones

11 euros/ tona

935,00 euros

Residus de construcció **

45,00 tones

11 euros/ tona

495,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

130 tones
1.430,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

6.3 PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA

(Document extret del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya)

3.3.1. Normativa tècnica d’equipaments esportius
Aquesta normativa tècnica estableix els requeriments que es consideren necessaris per tal que
els equipaments esportius compleixin els principis rectors de la política esportiva de la
Generalitat de Catalunya, establerts en el títol preliminar de la Llei de l’esport, que té com a
objectius bàsics el foment, la divulgació la planificació i coordinació, l’execució, l’assessorament
i la implantació de la pràctica de l’activitat fisicoesportiva arreu de Catalunya.
Com a criteri general, els equipaments esportius han d’assolir el nivell de qualitat exigible a tota
edificació d’ús públic, han de permetre un alt grau d’utilització, ser duradors i necessitar un baix
consum d'energia. Per aconseguir-ho s’han d’emplaçar en el lloc adequat, triat com a
conseqüència d’una planificació que respongui als objectius que es volen assolir. S’han
d’integrar a l’entorn, de manera que s’harmonitzin amb el paisatge i es minimitzin els impactes
que es generen en la construcció, en l’explotació i en el procés de desconstrucció quan se’ls
esgoti la vida útil. Han d’aprofitar els recursos naturals disponibles, reduir les pèrdues
energètiques amb l'aïllament tèrmic, eliminar els guanys no desitjats amb les proteccions solars
adequades, utilitzar tecnologies eficients en les instal·lacions d'energies convencionals,
implantar energies renovables i establir uns paràmetres de confort amb criteris d'austeritat.
Només així podran contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat.
Per realitzar la practica fisicoesportiva es necessiten uns espais esportius de dimensions
adequades i disseny funcional que els faci aptes. L'espai esportiu és el lloc on l'usuari té
contacte físic i interacciona amb el seu entorn. És, per tant, definitori de la qualitat esportiva d'un
equipament i, amb el material esportiu, són els elements principals que estableixen les
prestacions de confort i seguretat de la pràctica.
Per poder oferir els serveis amb higiene i confort, els espais esportius en necessiten de
complementaris. La dimensió dels uns i dels altres ha de guardar proporció per tal d'extreure el
màxim rendiment al potencial esportiu de l’equipament i fer-ho amb economia i eficàcia
.
La seguretat i l'habitabilitat dels equipaments esportius també depenen de les condicions de
l'ambient, establertes principalment per les instal·lacions, que han de garantir que a cada espai
hi hagi la il·luminació, la temperatura, la ventilació i la humitat adients. El confort de la pràctica
necessita uns valors determinats dels paràmetres ambientals. La manca d'assoliment
d'aquestes condicions té repercussions negatives que poden afectar la salut dels usuaris.
La intensa activitat que es desenvolupa en els equipaments esportius d'ús públic requereix per
al manteniment de la qualitat dels serveis la realització freqüent i contínua de les tasques de
neteja i conservació. Per aquesta raó la concepció de les instal·lacions tècniques i la del mateix
edifici han de facilitar la realització còmoda i segura d'aquests treballs, incorporant els espais i
sistemes d'accés allà on s'hagin de realitzar tasques d'entreteniment. També s'han de
considerar les possibilitats d'efectuar reparacions i afavorir la utilització de tecnologies que
permetin les modificacions o ampliacions degudes als canvis de programa o a la millora del
servei ofert.
Tot i que molts d’aquests aspectes ja es troben regulats per normatives de caire general, el Pla
director determina les característiques dels equipaments esportius del seu àmbit amb l’objectiu
general de millorar-ne la construcció, reforma i ampliació, de manera que es tradueixi en:
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-

Una pràctica més segura, que elimini els elements perillosos, reduint tant com sigui
possible el risc d'accidents.

-

Uns equipaments funcionals que possibilitin fer rendible l'oferta i optimitzar els
recursos destinats a la seva construcció, reforma i ampliació.

-

Unes instal·lacions habitables que reuneixin unes condicions adequades d'higiene i
salut, de protecció del medi ambient, de sostenibilitat i de confort.

2

3.3.1.1 Normativa general
La gran diversitat de manifestacions esportives que podem trobar fan que per a la seva pràctica
s’hagin de contemplar multitud d’aspectes. Així, a més d’aquesta normativa, els equipaments
esportius es veuen regulats per altres normes de caire general que inclouen en el seu àmbit
d’aplicació aquesta tipologia.
L'emplaçament d'un equipament esportiu s'ha d'adequar a l'ordenació del territori establerta en
el planejament vigent, competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El
PIEC, com a Pla sectorial, es troba directament vinculat a l’ordenació del Pla general territorial
de Catalunya. La redacció dels plans territorials parcials han de vertebrar els diferents plans
sectorials per a coordinar i fomentar les sinèrgies entre els diferents equipaments: esportius,
educatius, de salut, d’oci, turístics, etc. Els aspectes relacionats amb els espais naturals, els
rius, els ports, les carreteres i els transports són objecte de regulació específica.
La construcció d’un equipament esportiu produirà quan es posi en servei uns nous fluxos de
circulació dels seus usuaris que cal avaluar com encaixen en el sistema viari i els transports,
especialment quan hi ha un nombre significatiu d’espectadors. Així, els projectes dels nous
equipaments esportius que ho precisin hauran d’anar acompanyats d’un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada que proposi la millora dels accessos, nous vials peatonals i rodats,
l’ampliació de la xarxa de transport públic i zones d’aparcament de vehicles que es consideri
necessàries, també competència del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Un altre aspecte rellevant que ha de ser contemplat en la construcció d'equipaments és
l'harmonia i l'equilibri amb el medi ambient, d'evident transcendència des del punt de vista de
l'interès general. Esport i natura mantenen una estreta relació en molts àmbits i les instal·lacions
destinades a aquest ús han de ser un model de sostenibilitat i de respecte pel medi ambient. En
aquest sentit, existeix una regulació específica pel que fa a la construcció de camps de golf,
especialment en els aspectes que fan referència a l’aigua de reg. Correspon al Departament de
Medi Ambient i Habitatge d’establir la planificació i les directrius de la protecció del patrimoni
natural, l’avaluació de l'impacte ambiental i la qualificació ambiental. Dins de la seva
competència, el Consell Català de l’Esport ha establert les mesures que regulen les activitats
fisicoesportives en el medi natural.
Les instal·lacions esportives són una tipologia més dins del sector de l'edificació, que es troba
sotmès als preceptes de la Llei d'ordenació de l'edificació (LOE). Per tant, d'acord amb el seu
article 3, Requisits bàsics de l'edificació, el Codi tècnic de l'edificació és el marc normatiu que
estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i de les seves instal·lacions, que podrà
completar-se amb les exigències d'altres normatives dictades per les administracions
competents, com és el cas de la Generalitat de Catalunya en matèria d'esport. Aquestes
normes es redacten amb aquest esperit complementari, i introdueixen les singularitats que l'ús
esportiu confereix a les edificacions. Tot i que l’ús esportiu no apareix de manera explícita en el
redactat de la LOE, aquesta normativa tècnica estableix que els edificis de caràcter permanent,
públics o privats, que el seu ús principal sigui esportiu s’ha de considerar que pertanyen al grup
“a” definit en el seu àmbit d’aplicació. Fins a l’aprovació del Codi tècnic de l’edificació són de
compliment obligat les normes bàsiques de l’edificació. Els aspectes que fan referència al seu
manteniment i conservació venen regulats per les disposicions sobre el Llibre de l’edifici.
La necessitat d’assolir unes condicions de confort estables i de limitar el consum energètic a
valors justificables des del punt de vista de la protecció del medi ambient, fan inqüestionable
que els equipaments esportius que disposin de sistemes mecànics de calefacció, ventilació o
3

refrigeració s’han d’aïllar tèrmicament. Per tant, en aquests espais són d’obligat compliment els
requeriments establerts per les directives europees referent al condicionament tèrmic dels
edificis, que estableixen les mesures que cal adoptar per aïllar els tancaments i les proteccions
solars necessàries per reduir els guanys a l’estiu. Aquestes disposicions han estat incorporades
al Código Técnico de la Edificación, que ha de ser aprovat properament.
També són d'aplicació normes vinculades al benestar de les persones com les de promoció de
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, que exigeix a tots els edificis
esportius d'ús públic de nova construcció, les seves ampliacions o reformes un nivell
d'accessibilitat adaptat dels itineraris, aparcaments, escales, cambres higièniques, vestidors i
mobiliari. Les disposicions que s'inclouen d'aquesta temàtica tenen la finalitat de facilitar la seva
aplicació a la tipologia esportiva, sense modificar o afegir nous requeriments als ja establerts
per la Llei vigent, competència del Departament de Benestar i Família.
Les instal·lacions tècniques dels edificis es troben regulades pels corresponents reglaments
d’àmbit estatal, com el de baixa tensió per a les instal·lacions elèctriques o el d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis per a la calefacció, climatització i l’aigua calenta sanitària (RITE) i les
seves instruccions tècniques complementàries (ITE). La normativa tècnica del PIEC es limita a
establir els paràmetres d’acord amb els requeriments legals vigents, que prenen en
consideració els objectius energètics i mediambientals de la Unió Europea. Per aquests
aspectes compta amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
A les piscines hi ha riscos potencials per a la salut, com l'ofegament i els contagis en medi
aquàtic, que justifiquen la necessitat d'una regulació sanitària que tendeix a garantir que les
condicions de les piscines d'ús públic no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el benestar de
les persones que les utilitzin. Aquesta competència correspon al Departament de Salut que ha
establert mitjançant el Decret 95/2000, de 22 de febrer, les normes sanitàries aplicables a les
piscines d'ús públic. L’ús, manipulació i emmagatzematge dels productes químics que s'utilitzen
en el tractament de l'aigua dels vasos s’han de fer d'acord amb la normativa específica del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
També hi ha disposicions legals establertes pel Departament de Salut en el referent a les
substàncies que poden generar dependència, com l’alcohol i el tabac, que regulen la seva venta
i consum, i que afecta a la major part dels equipaments esportius.
Un altre aspecte referent a la salut que disposa de normativa pròpia són les disposicions legals
sobre condicions higièniques i sanitàries de la prevenció i el control de la legionel·losi, que
afecta les torres de refrigeració, l’aigua calenta sanitària amb dutxes, les xarxes de reg, les
instal·lacions contra incendis i en general qualsevol circuit on es produeixi la polvorització de
l’aigua.
Els aspectes referents als espectadors i als espais complementaris per al seu servei són objecte
de normativa específica al Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, la Llei sobre policia d’espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics, i els reglaments que la desenvolupen, competència del Departament
d’Interior. En aquells en els quals es facin apostes, activitats lúdiques o culturals, seran
necessaris l’autorització i el control de la Direcció General del Joc i d'Espectacles. Cal tenir en
compte que, a més de l’activitat pròpiament esportiva, a molts equipaments es realitzen altres
activitats d’altres tipus, com les culturals, festives o musicals que presenten uns requeriments
específics que també cal considerar a l’hora de dimensionar els aforaments i comprovar el
compliment de les disposicions legals vigents que siguin preceptives.
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Els equipaments esportius també tenen normes europees que regulen les instal·lacions per als
espectadors, els paviments esportius i el material emprat. La Unió Europea (UE) necessita
l’elaboració d’una normativa comuna per tal de permetre el mercat únic. Aquestes normes
europees harmonitzades han de ser adoptades pels països membres. A Espanya l'encarregada
de fer la traducció i publicació de les normes europees és la Asociación Española para la
Normalitzación (AENOR) a través de les normes UNE. Aquesta normativa tècnica
d’equipaments esportius incorpora i fa d'obligat compliment totes les normes UNE-EN vigents
que siguin d'aplicació. Aquelles que es redactin en un futur, també passaran a formar-ne part a
partir de la seva aprovació.
Els esports en els quals s'utilitzen vehicles, han d'atendre les regulacions en aquesta matèria
establertes pels departaments de Treball i Indústria pel que fa a la maquinària i al d’Interior en el
que respecta al trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària. Quan els vehicles circulin
per espais no urbanitzats, hauran de fer-ho d’acord amb la regulació de l’accés motoritzat al
medi natural, redactada pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.
Alguns esports tenen com a protagonistes els animals i, per tant, estan subjectes a les directrius
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Els esports en els quals s'utilitzen armes de foc han d'atendre la normativa vigent en aquesta
matèria.
Els ajuntaments tenen la potestat de complementar i adequar a les seves condicions particulars
els requeriments d'aquestes normes amb les ordenances municipals, sempre que no entrin en
conflicte amb els preceptes que aquí s'estableixen. Ells seran els encarregats de la concessió
de la Llicència d’obres per a la seva construcció i de la Llicència d'obertura de l’activitat, que
totes les instal·lacions esportives d'ús públic han de tramitar i obtenir.
D'altra banda, els equipaments esportius on es vulguin practicar esports de competició a més
dels requeriments propis de la categoria a la qual pertanyin, hauran de complir les
reglamentacions establertes per la federació esportiva corresponent, sempre que no
contradiguin aquesta normativa o dificultin la funcionalitat dels equipaments poliesportius.
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3.3.1.2 Àmbit d'aplicació
La normativa tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
complementa la de caire general abans esmentada. És d’aplicació a tots els equipaments
esportius de nova construcció i a les reformes i les ampliacions dels existents, en aquells
aspectes que els afecti. Per als existents els són d’aplicació els punts 1, i 2, si escau. Els criteris
detallats al punt 3.3.1.4 són recomanacions per a la construcció d’equipaments esportius, per
tant no són d’obligat compliment sinó s’especifica el contrari. El termini per adaptar els
equipaments existents als requeriments establerts en els punts 1, i 2, si escau, és de cinc anys
a partir de la data d’aprovació del PIEC.
Alguns dels requeriments d’aquesta normativa fan referència a aspectes ja regulats per la
legislació vigent. En aquests casos el que es fa es estendre l’àmbit d’aplicació d’una normativa
de caire general als equipaments esportius o es precisen aspectes que no han estat definits en
la legislació que els contempla.
L'espai esportiu és el lloc de realització de les diverses pràctiques fisicoesportives. Pot ser
gairebé tot el nostre entorn, amb l'únic requeriment previ que marquin les normes o els estris
necessaris per a la pràctica específica de cada activitat. La natura, les infrastructures, els
carrers, els parcs o els espais específicament adaptats, són susceptibles de suportar pràctiques
esportives. De fet, per al desenvolupament d'una pràctica fisicoesportiva, només es necessita
un practicant, al que anomenem esportista, i un espai físic on aquesta es desenvolupi, que
anomenarem espai esportiu. A part, podem necessitar altres espais que donen suport a la
pràctica esportiva i permeten que l’activitat es desenvolupi òptimament, als que anomenem
espais complementaris.
L’equipament esportiu es l’espai adaptat al desenvolupament de les diferents pràctiques
fisicoesportives. Aquestes adaptacions poden tenir una vocació de permanència o ser
temporals. També les adaptacions poden ser mínimes, com es el cas de la senyalització de
senders, o comportar la construcció d’espais esportius i complementaris. Es diferencia de la
resta d'espais potencials de pràctica perquè s'hi ha fet una actuació concreta que permeti una
pràctica determinada.
Les instal·lacions esportives són equipaments que s’han construït específicament per al
desenvolupament d’activitats fisicoesportives, ja siguin espais esportius o espais
complementaris. Una instal·lació esportiva estarà formada por aquells espais esportius i
complementaris que estiguin situats en un recinte comú i tinguin un funcionament dependent i
homogeni. Varies instal·lacions esportives connexes poden formar part d’allò que es denomina
com a complex esportiu.
El material esportiu són tots els estris i mobiliari que s’utilitzen en les pràctiques fisicoesportives,
com les pilotes, les porteries, les cistelles, les espatlleres, les màquines de musculació, etc.
Es diferencien tres àmbits d’aplicació d’acord amb les característiques de l’equipament esportiu
amb un grau d’exigència creixent.
1. Tots els equipaments esportius. Pertanyen només a aquest àmbit quan no prestin cap
servei esportiu. Així un equipament només ha de complir els requeriments d’aquest
àmbit si la pràctica que es realitza en ell és lliure i no es troba sotmesa a cap control,
com als circuits de gimnàstica, les rampes de patinatge i les pistes de petanca que es
col·loquen en un parc públic, una cistella de bàsquet d’una plaça o una pista de vòlei a la
platja.
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2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu. Es considera que en un
equipament esportiu es presta un servei esportiu quan es fa una activitat fisicoesportiva
organitzada. S’inclouen en aquest grup equipaments com una zona de banys, un refugi
a la muntanya, un camp de golf, una pista d’esquí, el recorregut d’una volta ciclista o
d’una cursa popular, l’espai natural on es realitza una cursa d’orientació o la pista de
vòlei a la platja on es realitza un torneig a l’estiu.
3. Les instal·lacions esportives convencionals que ofereixen un servei esportiu. S’entén que
una instal·lació esportiva és convencional quan ha estat construïda principalment per a
la pràctica esportiva i correspon a les tipologies d’espais esportius més tradicionals.
Disposen de referents reglats amb dimensions establertes encara que no en tots els
casos s'hi ajusten. Actualment representen la gran majoria dels espais existents i la seva
distribució és bastant homogènia pel territori. Pertanyen a aquest àmbit les pistes, els
frontons, els camps, les pistes d’atletisme, les sales, els pavellons, les piscines a l’aire
lliure, les piscines cobertes, els velòdroms, etc. No pertanyen a aquest tipus les
instal·lacions amb espais esportius singulars com els camps de golf, les pistes d’esquí,
els rocòdroms, els circuits de velocitat, etc. Tampoc ho són equipaments com els ports
esportius, els refugis, aeròdroms les zones d’escalada, els itineraris no motoritzats, etc.
Aquest requeriments són acumulatius. Així els equipaments del primer àmbit només han de
complir els requeriments establerts per a ells. Els del segon àmbit han de complir, a més dels
seus, els del primer. Finalment, els del tercer àmbit han de complir els requeriments dels tres
àmbits.
A efectes del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, les obres són
de construcció o de condicionament. Es consideren obres de construcció les que generen un
nou equipament esportiu i per tant comporten la construcció de nous espais esportius o
complementaris. També es consideren obres de construcció les de reforma o ampliació
d'instal·lacions ja existents, quan aquestes suposin el canvi de la seva tipologia, com per
exemple el cobriment i el tancament d’una pista poliesportiva o d’una piscina a l’aire lliure. La
resta es consideren obres de condicionament d’equipaments ja existents, per millorar, ampliar o
reformar aspectes de seguretat, funcionals o d’habitabilitat dels espais esportius o
complementaris.
De manera justificada es podrà reduir el grau d’exigència d’aquells aspectes afectats per les
preexistències, quan per assolir-lo sigui necessària una actuació desproporcionada respecte a
les millores que s’obtindrien. En compensació s’establiran mesures correctores addicionals. En
cap cas el nivell exigit a un equipament del tercer àmbit no podrà ser inferior a l'establert per als
del segon àmbit, ni un equipament existent del segon àmbit no podrà incomplir cap precepte
dels establerts per al primer àmbit, que han de complir tots sense excepció.
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3.3.1.3. Requeriments tècnics
1. Tots els equipaments esportius:
a) Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i de
protecció necessàries per tal d’evitar que les activitats que es desenvolupin pugui ocasionar
algun perjudici a l’entorn.
b) Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalització adequades a
l’activitat prevista per tal d’advertir de manera explícita als usuaris dels perills als que s’hagin
d’afrontar en la pràctica habitual, recomanant les pautes o restriccions que es consideri
oportunes.
c) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la
indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que els usuaris els reconeguin i
s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat que s’hi
practica o que els traspassi, quan això representi un risc.
d) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi pot
haver arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la
pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es protegiran convenientment.
e) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de seguretat
lliure d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als
usuaris que superin els límits durant la pràctica prevista. La seva amplada s’adequarà a la
dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la velocitat dels esportistes. En cap cas serà
inferior a 1 metre. Si no fos possible guardar aquesta distància es disposaran les proteccions
que siguin necessàries.
f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a
l’abast dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.
g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran
proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests utilitzin. No es
permetrà l’accés rodat a aquells equipaments que no tinguin resolt l’aparcament dels vehicles.
h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast dels
subministraments i dels serveis que requereixin.
i) En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores necessàries
per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o desmunts s’executaran de
manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i es resolgui l’escorriment de les aigües recollides per
les noves vessants.
j) Els espais tancats que disposin de sistemes mecànics de ventilació, calefacció o
condicionament de l’aire interior compliran els requeriments establerts pel Codi tècnic de
l’edificació en el referent a la transposició de la directiva europea referent a l’eficiència
energètica en els edificis.
k) Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separació física entre els
locals amb diferents temperatures ambients.
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l) Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, compliran els
requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis d’habitatges.
m) Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una pràctica segura
d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees UNE-EN. La instal·lació
l’ha de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada freqüentment i reparada quan presenti
algun desperfecte de manera que mantingui les condicions exigides pel seu ús. Qualsevol
element que sigui un perill per als usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la
utilització.
n) El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat s’ha
de retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera que no suposi un risc per al
personal encarregat del seu trasllat.
o) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en la
pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o
desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de lliscament adequat al calçat que
vesteixin, de manera que no caiguin ni s’els quedi travat el peu.
p) Els paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el peu nu amb
presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de caigudes.
q) Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües superficials i,
en el seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la utilització, el règim de pluges
de la zona i la capacitat filtrant del terreny natural.
r) Tots els paviments d'interior seran de neteja i manteniment fàcils.
s) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es col·loquin dins de
l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es conservin les característiques
requerides per tal d’evitar que puguin ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les
condicions de pràctica.
t) Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que
poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill
per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb claredat la
presència de tancaments i portes transparents amb la disposició d'elements de senyalització i/o
de protecció.
u) Si es col·loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les instal·lacions als
sostres dels espais esportius d'interior on es practiquin jocs de pilota, aquests seran resistents
als cops o es protegiran per evitar les trencadisses.
v) Tots els elements metàl·lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran
adequadament de manera que no es rovellin i seran accessibles per al manteniment o
s’utilitzaran metalls inoxidables. En les piscines han de suportar l’ambient clorat.
w) Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones on es fa peu de les
zones fondes, de més d’1,5 metres de profunditat.
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x) A les àrees de bany, si s’autoritza el tirar-se de cap, aquesta activitat es restringirà a les
zones fondes i es senyalitzarà la prohibició de fer-ho a les zones d’una profunditat inferior a 1,5
metres.
y) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d’estar
il·luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es destini.
z) Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals d’una alçada
superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi puguin enfilar.
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2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu:
a) Disposaran d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-ne el
funcionament i solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases normatives per a la
utilització correcta de les instal·lacions. Caldrà definir les línies generals de la gestió i incorporarhi tres documents:
- El pla d’utilització, que regula les condicions d’utilització com també una distribució
horària del potencial de la instal·lació i estableix unes normes bàsiques d'utilització en
forma de reglament d’ús.
- El pla de manteniment, que estructura totes les tasques que fan referència a la
conservació de l'edifici o l’equipament.
- El model organitzatiu de la gestió de l’equipament des de l'òptica dels recursos humans
i mitjançant l'estructuració del pressupost.
b) Disposaran d’un accés per als usuaris clarament assenyalat. S'indicarà en lloc visible i de
manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular i del gestor de la instal·lació, en cas
que es trobi cedida.
c) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, els
subministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als magatzems i a les
sales d’instal·lacions tècniques o es disposarà d’un segon accés de servei per aquest fi.
d) S’informarà els usuaris dels aforaments admesos en els espais esportius i en els vestidors,
situant en un lloc de l’accés un rètol indicador fàcilment visible.
e) L’aforament d’un vestidor requerirà de no menys de 50 cm útils de banc per plaça. a les
trobades de dos bancs en escaire es descomptaran els primers 50 cm d'un dels dos costats.
f) Es trobaran senyalitzats amb la claredat suficient per informar els usuaris dels diferents
recorreguts, de la situació dels diferents espais, de les zones d’accés restringit i quan es
prohibeix el pas.
g) Es restringirà l’accés als espais que per les seves característiques requereixin una supervisió
qualificada, un material esportiu específic o que comportin un perill potencial per als usuaris, i es
senyalitzarà de manera permanent amb els advertiments oportuns.
h) L'altura lliure del sostre de les sales especialitzades i dels recintes dels vasos de les piscines
cobertes de menys de 200 m² de làmina d’aigua no serà menor de 3 metres. Es consideren
sales especialitzades aquells espais esportius en recinte tancat on es realitza de manera quasi
exclusiva un tipus concret d’activitat física, com les sales de musculació, de tennis taula, de
bitlles, de billar, d’esgrima o de tir.
i) L'altura lliure del sostre de les sales esportives i dels recintes dels vasos de les piscines
cobertes de més de 200 m² de làmina d’aigua i d’una franja perimetral de platja de no menys
d'1,5 metres d’amplada no serà menor de 4 metres. Es consideren sales esportives aquells
espais esportius tancats i diàfans on es poden practicar diverses activitats fisicoesportives, com
les que formen part d’una escola.
j) L'altura lliure del sostre dels pavellons poliesportius no serà menor de 7 metres. Es
consideren pavellons poliesportius aquelles instal·lacions que el seu espai esportiu és una pista
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en un recinte cobert i tancat i que són aptes per practicar diversos esports, habitualment de
pilota com el bàsquet, l’handbol el futbol sala o el voleibol.
k) La distància lliure entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà inferior a 1,2 metres; la
que hi ha entre l'aresta frontal d'un banc i els armaris davant seu no serà menor d’1 metre.
l) L'espai útil per cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 metres, i es deixarà un pas lliure per
accedir-hi de 0,8 metres d'amplada, com a mínim.
m) Els terres dels espais molls, com les dutxes i les platges de les piscines, tindran pendents
d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d'escorrentia, de
manera que no s’entollin. No s’han de col·locar plats de dutxa de porcellana o d’altres materials
lliscants, que cal substituir per un paviment antilliscant en pendent cap a una canal ran de paret,
sota els ruixadors.
n) Els vasos de piscina seran accessibles en tot el seu perímetre. L’amplada de la platja que els
envolta no serà inferior a un metre, mesurada entre el tancament o qualsevol element vertical i
el límit de la làmina d’aigua.
o) Els vasos de les piscines disposaran d’un mínim de dues buneres de desguàs per a cada
vas, separades d’una distancia no inferior a dos metres. La velocitat d'aspiració no superarà els
1,2 metres per segon.
p) La recirculació de l'aigua dels vasos de les piscines es farà pel desbordament de la làmina
d'aigua superficial amb canals de recollida de la sobreeixida en el seu perímetre i conducció a
un dipòsit regulador de compensació, d’una capacitat suficient per emmagatzemar l’aigua
desallotjada pels banyistes.
q) La impulsió de l’aigua dels vasos de les piscines un cop tractada es farà de manera que s’en
garanteixi la renovació completa, evitant les zones estancades i les turbulències, per a la qual
cosa es situaran el nombre suficient de difusors, preferentment al fons per generar un corrent
ascendent.
r) Els circuits hidràulics per al tractament de l’aigua de les piscines seran independents per a
cada vas
.
s) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. Per evitar
el desbordament de les canals de les cobertes es col·locaran els corresponents sobreeixidors
per evacuar les aigües que no engoleixin els baixants.
t) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a la seva
depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o emmagatzemar per a ser
reutilitzades.
u) Els paraments verticals del recinte de vasos de les piscines, dels vestidors, les dutxes i els
serveis es revestiran fins a una alçada no menor de 2 metres amb materials impermeables,
resistents, de manteniment i reparació fàcils, amb les trobades i les arestes arrodonides d’un
radi no inferior a 1 cm.
v) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb manetes de
fàcil accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent.
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w) Les portes dels espais humits, com els recintes dels vasos de les piscines, els vestidors, les
dutxes i els serveis es construiran amb materials inalterables a l’aigua o es protegiran
convenientment i s’aixecaran de terra no menys de 10 centímetres, tant els marcs com les
fulles.
x) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que no puguin
interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris.
y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús públic,
estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic
i a la humitat.
z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l'espai esportiu al qual
serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el moviment. Les dimensions
seran proporcionades al material esportiu que han de contenir. La geometria i les dimensions i
posició de les portes han de permetre emmagatzemar el material de manera que sigui fàcilment
accessible.
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3. Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei
esportiu:
a) La promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació de la seva necessitat amb
la redacció d’un estudi de viabilitat on s’establiran els objectius que es volen assolir, s’analitzarà
l’oferta existent i la demanda que es vol atendre.
b) La construcció d’un equipament esportiu requerirà la redacció d’un projecte de gestió que
d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, estableixi el programa de les
activitats que s’hi portaran a terme, definint els espais esportius i complementaris que es
necessiten per atendre els usuaris als quals es destina, els recursos humans i tècnics amb que
cal comptar i valorant el compte previsible de la seva explotació, xifrant les despeses i els
ingressos. Si aquest fos deficitari, caldrà assumir-ne el finançament garantint la procedència de
la dotació necessària per equilibrar-lo.
c) En la redacció del projecte d’una instal·lació esportiva caldrà disposar de les dades
geològiques del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi geotècnic adequat a les
característiques del solar, al tipus de construcció i als requeriments del paviment esportiu:
estabilitat, resistència portant, grau de compactació, composició, drenatge, etc.
d) L'estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures necessàries i
el seu càlcul ha de considerar les càrregues produïdes de manera que sigui possible penjar els
cortinatges divisoris, les xarxes dels gols, les cistelles, els projectors, els conductes de
climatització, la manta tèrmica dels vasos de les piscines, etc.
e) Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d'interior on es realitzin activitats
dinàmiques fins a una altura de no menys de 2 metres no seran abrasius, ni tindran arestes ni
reclaus, resistiran l’ús i les pilotades i el seu manteniment serà fàcil. Les obertures d’aquests
tancaments quedaran integrades al mateix pla, amb les portes i finestres practicables obrint
enfora, de manera que no sobresurtin.
f) Els terres dels espais humits, com els vestidors, el passadís de peus nus i els serveis, tindran
pendents d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d'escorrentia,
de manera que no s’entollin.
g) Al voltant dels vasos de les piscines cobertes es disposaran galeries de servei per al registre
d'una amplada no menor d'1,5 metres i una altura lliure no menor de 2,5 metres.
h) La recollida d’aigües de les platges es farà pel seu perímetre exterior, el més allunyada del
sobreeixidor dels vasos, que constituirà el punt més alt de la platja, de manera que s’eviti
l’abocament de l’aigua de neteja dins dels vasos.
i) A les instal·lacions esportives que disposin de calefacció o condicionament d’aire s’evitarà que
al vestíbul d’accés es generin corrents d'aire disposant un cancell en l’entrada o d’altres
sistemes que ho evitin.
j) Els espais complementaris dels vestidors disposaran de zona de canvi, serveis higiènics i
dutxes en un nombre proporcional al seu aforament, adaptats a les característiques dels seus
usuaris i adequats a les activitats que s’hi practiquin. Com a mínim hi haurà una dutxa cada 5
persones i un wàter i un rentamans cada 25 persones. Quan s’agrupin més d’un wàter en el
vestidors d’homes, es podrà substituir un wàter per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un
wàter.
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k) A cada vestidor per als tècnics i/o àrbitres s’instal·larà un wàter, una dutxa i un rentamans, i
es moblarà amb un banc per canviar-se i un pupitre, preferentment fixats a la paret. Si no es
disposa d'un espai específic d'infermeria, almenys un d’ells serà adaptat i estarà equipat amb un
equip de cures i una llitera.
l) A les piscines cobertes i als pavellons poliesportius, hi haurà una infermeria dimensionada i
equipada com a vestidor individual de gran adaptació, amb wàter, dutxa, rentamans i llitera.
m) Els espais esportius tancats han de disposar de llum natural suficient per a ser utilitzats els
dies assolellats sense haver d’encendre l’enllumenat elèctric.
n) Els espais esportius en recintes tancats han de disposar de ventilació natural suficient per a
ser utilitzats els dies de bonança sense haver de fer funcionar els sistemes mecànics de
condicionament de l’aire. La ventilació serà preferentment creuada i modulable, amb obertures a
nord i sud.
o) Els espais esportius en recintes tancats on es facin activitats sorolloses, amb presència de
públic o aquells on s’hagi previst la realització d’actes musicals es condicionaran acústicament
per tal d’assolir els temps de reverberació i el grau d’intel·ligibilitat de la paraula requerits pel
confort dels usuaris. En cap cas el temps de reverberació superarà els 2 segons, per a lo qual
es revestirà amb acabats fonoabsorbents no menys d’un terç de la superfície interior dels
tancaments que els envolten, preferentment al sostre.
p) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a les
accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a l’abast de la gent
seran reforçats i protegits de les accions vandàliques.
q) Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de mantenir i
reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un arrambador d'aquestes
característiques.
r) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es
col·locaran guixos, escaioles o pintures no rentables.
s) Els tancaments que envoltin les platges de les piscines seran impermeables o es revestiran
amb acabats que ho siguin, a més de ser resistents als cops, de fàcil manteniment i reparació,
no abrasius.
t) Les arestes i les trobades dels parament verticals i els paviments dels espais humits
s’arrodoniran amb un radi no inferior a 1 cm, com a mínim fins a 2 metres d'altura.
u) Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resistència al desgast,
impermeables, imputrescibles i de manteniment fàcil.
v) A les zones de vestidors, dutxes, serveis, als passadissos de peus nus i a les platges de les
piscines, als locals d’instal·lacions tècniques i en aquells altres espais amb terres en pendent i
desguassos s’instal·larà una xarxa d’aigua per a la neteja, amb preses per a mànega d’ús
restringit al personal autoritzat.
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w) Per alimentar les dutxes dels espais complementaris, s’instal·larà una producció d’aigua
calenta sanitària i dipòsits per a l’acumulació dimensionada d’acord amb l’aforament
d’esportistes i el temps de preparació.
x) La instal·lació d’aigua calenta sanitària ha de complir les exigències establertes a la
normativa vigent sobre les condicions higienicosanitàries de la prevenció i el control de la
legionel·losi. Així els dipòsits disposaran de registre d’accés per a la inspecció i manteniment i
purga de fons, la temperatura del dipòsit final d’acumulació no serà inferior a 60 °C i la
temperatura de l’aigua de les canonades de distribució no serà inferior a 50ºC.
y) La temperatura de consum de l’aigua calenta de les dutxes no ha de superar els 38ºC a la
sortida dels ruixadors, limitant-la amb vàlvules termostàtiques que barregin l’aigua freda i la
calenta en la proporció adequada.
z) La xarxa d’aigua calenta sanitària es dimensionarà de manera que el cabal de cada dutxa
sigui de 0,2 litres per segon i el consum de 25 litres per persona de l’aforament dels vestidors.
També cal considerar el nombre de torns de dutxa que hi haurà en funció de la proporció entre
l’aforament i el nombre de dutxes del vestidor. Les dutxes individuals i, com a mínim, una dutxa
de les de cada grup s’alimentaran també amb aigua freda, a més de l’aigua calenta a 38°C,
amb una segona aixeta o amb una de mescladora.
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3.3.1.4. Criteris per a la construcció d’equipaments esportius

Els següents punts fan referència a diversos aspectes que es recomana considerar en el
disseny i la construcció d’equipaments esportius que, fruit de l’experiència adquirida en l’obra
subvencionada pel Consell Català de l’Esport, es consideren de molta utilitat per tal de millorar
la seguretat, la funcionalitat i l’habitabilitat dels equipaments esportius:
• Criteris de seguretat
1) Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i
d’atletisme, han d’acreditar el compliment de les prescripcions establertes en la normativa
europea UNE-EN de paviments esportius amb el certificat d’un laboratori d’assaig, amb una
absorció d’impactes moderada. Els d’elasticitat puntual de no menys del 25% de reducció de la
força com a valor mitjà i de no menys del 40% per a la resta de paviments.
2) Els paviments dels espais amb presència d’aigua no han de lliscar al peu nu i moll. Aquesta
propietat s’ha d’acreditar amb el certificat d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNEEN que siguin d’aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3 d’acord amb el que estableix
el Código Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint un valor
de Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura
com els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen
referències vàlides per a la tria de paviments segurs.
3) Els vestidors s’han de situar al mateix nivell de l’espai esportiu principal, sobretot a les
piscines, on els usuaris van molls i podrien relliscar fàcilment si haguessin de circular per
escales o rampes.
4) A tot el perímetre dels espais esportius d’interior on es realitzin activitats dinàmiques cal
disposar un arrambador protector, esmorteïdor dels cops per tal que els tancaments no siguin
abrasius, ni tinguin arestes ni reclaus, resisteixin l’ús i les pilotades i el seu manteniment sigui
fàcil. L’alçada d’aquest revestiment no ha de ser inferior a 2,4 metres.
5) Quan a un pavelló poliesportiu es vulguin realitzar representacions teatrals o concerts,
aquesta circumstància ha de ser recollida en el projecte de gestió, s’ha d’establir l’aforament per
aquestes activitats excepcionals, definir les vies d’evacuació, preveure les mesures de seguretat
a adoptar en el pla d’emergència i obtenir la preceptiva autorització amb la llicència d’activitats
municipal. Per aquestes ocasions si s’ha de situar temporalment un escenari a l’espai esportiu,
cal preveure el seu transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge. Si l’activitat cultural
es regular i es decideix obrir un escenari al perímetre de l’espai esportiu, s’ha de tenir en
compte la legislació vigent que es d’aplicació als equipaments culturals. La boca de l’escenari
no ha de tenir arestes ni buits amagats darrera els cortinatges que puguin suposar un perill pels
usuaris.
6) Les escales, les finestres, els balcons i els desnivells superiors a seixanta centímetres de les
zones de pas s’han de protegir amb una tanca o barana que eviti el risc de
7) Als pavellons poliesportius on es practiqui el basquetbol les cistelles s’han de situar
preferentment penjades de l’estructura del sostre o de les parets de l’espai esportiu, de manera
que no es recolzin al terra i es puguin emmagatzemar plegades al sostre.
8) Per evitar el risc de colpejar el fons del vas al tirar-se de cap des dels pòdiums de sortida de
natació o de qualsevol element elevat, aquest material ha de ser desmuntable i que només s’ha
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de col·locar quan compti amb la supervisió d’un monitor, mentre duri la competició o
l’entrenament.
9) Les portes que puguin tancar-se de cop per causa de les diferències ambientals dels espais
que separen, han de disposar de sistemes de retenció si han de romandre obertes i de
mecanismes automàtics que esmorteeixin els seu tancament i evitin colpejar als usuaris.
10) Les portes dels espais utilitzats per nens de menys de sis anys han de protegir la trobada
entre el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins una alçada no inferior a un metre, de
manera que no es puguin introduir els dits.
11) Les portes de doble sentit d’obertura han de tenir un element transparent a l’alçada de la
vista que permeti percebre si hi ha algú a l’altre costat abans d’empènyer
12) La ferramenta de les portes ha de ser prou resistent per suportar un ús intens i mantenir-se
ancorada a l’element on es fixi. Les frontisses no han de permetre que es puguin desmuntar les
fulles sense utilitzar eines. Han de ser inoxidables en ambients humits i resistents al clor en les
piscines cobertes.
13) Els equipaments esportius han de comptar amb una instal·lació de telecomunicació que
permeti informar de qualsevol incidència que es produeixi a qui correspongui atendre-la,
demanar ajut a qui pugui prestar-lo i rebre avís d’allò que pugui ser del seu interès.
14) A les instal·lacions esportives amb aforaments nombrosos, cal instal·lar un sistema de
megafonia per tal de poder donar avisos i localitzar a un determinat usuari
15) A les instal·lacions esportives amb un gran nombre d’usuaris, s’aconsella instal·lar un circuit
de televisió per vigilar els espais fora del control visual del personal, les zones conflictives i les
restriccions d’accés. Com a mesura complementària es possible realitzar gravacions de les
imatges en determinats llocs respectant la normativa d’aplicació. També són d’utilitat les
alarmes per evitar les intrusions.
16) Els productes químics pel tractament de l’aigua dels vasos de les piscines s’han
d’emmagatzemar en un recinte exclusiu, convenientment senyalitzat, amb l’accés restringit al
personal encarregat del manteniment, separat de la sala de filtració, ventilat directament a
l’exterior en un indret poc concorregut, ha de ser fosc per evitar la degradació dels productes
sensibles a l’acció de la llum solar, ben il·luminat artificialment i equipat amb les mesures de
seguretat exigides per la normativa vigent referent a les substàncies nocives, tòxiques o
perilloses. La seva localització ha de ser propera a l’accés de servei de la instal·lació, per
facilitar l’abastament dels productes i evitar situacions de risc en el seu subministrament.
• Criteris de funcionalitat
17) Tots els equipaments esportius han de situar-se tan a prop com sigui possible dels usuaris a
qui es destinin, d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent, les condicions dels terrenys i el radi
d’influència de l’equipament. Així aquelles que es destinin a activitats amb escolars, els
pavellons poliesportius, han d’apropar-se als centres docents o encara millor formar un mateix
conjunt.
18) Es convenient l’agrupació de diversos equipaments en un mateix recinte, constituint un
complex esportiu, de manera que s’afavoreixin les sinèrgies que es produeixen i es puguin
compartir espais i serveis, el que es tradueix en una major eficàcia i un enriquiment de l’oferta
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esportiva. Per les mateixes raons també s’ha de potenciar la relació amb altres tipologies
d’equipaments com els culturals, socials o de salut i la integració amb les zones verdes.
19) El solar on es construeixin ha de ser prou ampli per a que les seves mides i l’orientació solar
siguin les requerides per a realitzar les activitats esportives que s’hagi previst practicar.
20) La capacitat portant del terreny damunt del qual es construeixin paviments esportius ha de
suportar els esforços als quals els sotmetin els usuaris sense alterar-se. Per resistir-los, la
compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el
95% del Pròctor modificat.
21) Les activitats fisicoesportives que es fan a l’aire lliure i que tenen una direcció preferent de
pràctica, aquesta s’ha d’orientar segons l’eix nord – sud, per evitar l’enlluernament del sol rasant
del llevant i el ponent. Així, en els camps i les pistes on es practiquin esports de pilota, les
porteries s’han de col·locar als costats nord i sud. Per raons justificades es admissible una
desviació de ± 27,50 cap a l’un o l’altre costat.
22) L’estructura de la coberta d’una instal·lació esportiva ha de modular-se d’acord amb les
mides i les subdivisions de l’espai esportiu.
23) Les obertures dels espais esportius en recintes tancats s’han de situar preferentment a les
façanes nord i sud, aquestes amb protecció solar que redueixi els guanys tèrmics a l’estiu i eviti
l’entrada de llum directa a l’espai esportiu. S’ha d’evitar l’enlluernament que provoquen els
contrallums i el sol rasant del matí i la tarda. En els espais esportius interiors on la pràctica
tingui una direcció definida, els finestrals de les façanes s’han d’obrir en els costats
longitudinals, deixant cecs els fons contra els quals es fa la pràctica, per evitar l’enlluernament
per contrast. Per aquestes raons l’orientació idònia dels espais esportius tancats és la que fa
coincidir la direcció de pràctica amb l’orientació est - oest.
24) Quan en el projecte de gestió d’una instal·lació esportiva, com en els pavellons amb un gran
aforament de públic, es prevegi la celebració d’espectacles, la filmació de certes activitats o les
retransmissions per televisió, cal que els finestrals i lluernes disposin de sistemes
d’enfosquiment per tal d’evitar amb facilitat l’entrada de llum solar. Aquest requeriment també
s’ha de tenir en compte en el disseny de l’enllumenat artificial, de manera que s’assoleixin els
nivells lumínics adequats i que el flux dels projectors no es dirigeixi cap el camp visual de les
càmeres.
25) Per a disposar d’il·luminació natural suficient, les instal·lacions que l’espai esportiu principal
no doni a les façanes o aquestes es trobin separades més de 30 metres, han d’obrir lluernes a
la coberta amb una superfície efectiva translúcida d’un mínim del 10% de la superfície de l’espai
esportiu. Si la distància entre les dues façanes és inferior a 30 metres, la il·luminació pot fer-se
exclusivament amb obertures a les façanes d’una superfície mínima de finestres del 25%,
situant-ne el doble a la façana nord que a la sud.
26) Cada espai esportiu enllumenat o part en què es pugui subdividir ha de tenir una encesa
independent. El nivell mitjà dels camps poliesportius i d’atletisme no ha de ser menor de 100 lux
i el de les pistes, sales, pavellons poliesportius i piscines cobertes no menor de 200 lux, ambdós
amb una uniformitat mitjana no menor del 0,5. Per a la competició cal una segona encesa que
incrementi el nivell mitja fins als 400 lux, amb la mateixa uniformitat.
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27) Els bàculs de suport de l’enllumenat exterior han de permetre muntar els projectors a una
altura no menor de la quarta part de la distància entre els bàculs oposats més allunyats, de
manera que l’angle d’incidència de la llum no sigui inferior a 30°.
28) Els paviments esportius d’interiors seran de color clar de manera que els marcatges es
distingeixin amb claredat. El seu acabat serà mat per tal d’evitar que els produeixin
reflexions de llum.
29) La fondària dels vasos de les piscines condiciona la seva utilització. Així pels salts de
trampolí cal que els vasos tinguin una fondària mínima de 5 metres, per a la competició de
natació sincronitzada 3 metres, per al waterpolo, la competició de natació i l’entrenament de
natació sincronitzada 1,8 metres, per a la natació recreativa, l’ensenyament i el lleure 1 metre, i
pel clapoteig dels nadons 0,3 metres.
30) Per facilitar el control de les instal·lacions esportives cal situar un taulell de recepció en
l’entrada que tingui visió dels accessos als vestidors i a les grades i de l’espai esportiu.
31) Cal diferenciar i restringir els recorreguts dels esportistes, dels espectadors i del personal,
evitant els creuaments i controlant els accessos.
32) Les mides de tots els vestidors per a grups i col·lectius han de ser adaptades. Almenys a
dos vestidors de cada tipus s’han de muntar els elements auxiliars de suport a les dutxes i
serveis.
33) L’estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure, de manera que no es
condicioni la distribució i es simplifiqui la seva modificació, si així ho requereix l’evolució de la
pràctica esportiva i dels hàbits de la població.
34) Per facilitar la flexibilitat i els canvis de distribució dels espais complementaris de vestidors i
serveis les divisions interiors s’han de muntar superposades, preferentment amb elements
lleugers prefabricats de mobiliari desmuntable, de materials reforçats, resistents als cops i
inalterables a l’aigua.
35) La distribució dels espais complementaris de vestidors i serveis ha d’afavorir la concentració
dels espais humits per tal d’alliberar la planta i simplificar els recorreguts de les canonades i els
conductes de les instal·lacions tècniques.
36) Als vestidors cal preveure la disposició de bancs, armaris individuals i per a grups,
penjadors, tovallolers, miralls, saboneres, dispensadors de paper i sabó, papereres, eixugadors
de cabells i altres complements, i els elements d’ajut a les persones de mobilitat reduïda, que
hauran de ser aptes per a un ús públic. Cada plaça ha de disposar d’un mínim de dos penjadors
per a la roba.
37) Per dimensionar la xarxa d’aigua calenta sanitària cal tenir en compte que probablement
totes les dutxes hagin de ruixar a l’hora i per tant el coeficient de simultaneïtat a adoptar sigui
igual a 1.
38) Els seients dels bancs dels vestidors han de tenir una amplada entre 35 i 50 cm i s’han de
fixar a una altura entre 40 i 50 cm.
39) Per assegurar la visibilitat òptima de l’espai esportiu des de les grades, l’accés ha de ser
preferentment des de la part superior amb un passadís de distribució d’una amplada no menor
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d'1,8 metres. L’altura de la primera grada no ha de superar la meitat de la distància que la
separa de la línia del marcatge principal més propera. A més cal tenir especial cura del disseny
de la barana protectora que ha de ser el més transparent possible, sense perdre la seva funció
protectora. Si hi ha previst muntar un escenari, donat que el paviment esportiu es pla, per a que
els espectadors situats a la pista tinguin una bona visibilitat de l’escenari, se n’ha d’ajustar
l’alçada i el pendent, de manera que els situats a les primeres files no tapin als de darrera i que
es pugui veure les cames dels actors situats al fons.
40) Les instal·lacions esportives s’han de sonoritzar instal·lant altaveus, micròfons al control i a
l’espai esportiu i un equip de so amb amplificació i equalització connectat a una presa de terra
independent. Si hi ha competició a més cal que hi hagi marcadors per indicar el temps, el
resultat i les alineacions, dissenyats d’acord amb el reglament dels esports que s’hi practiquin.
• Criteris d’habitabilitat
Higiene
41) A l’espai esportiu, la renovació de l’ambient amb aire procedent de l’exterior s’ha de fer amb
una aportació permanent no inferior a 12 l/s per persona o 4 l/s /m² en el cas de gimnasos, de
2,5 l/s m² per làmina d’aigua per piscines cobertes i de 8 l/s per persona o de 12 l/s per m² en
les zones de grades. Als espais amb grans variacions del nombre de persones presents la
renovació d’aire exterior s’ha de fer de manera proporcional al seu aforament. Als espais
complementaris de vestidors, la renovació de l’aire s’ha de garantir de manera forçada amb un
cabal 2,5 l/s m², situant l’extracció per la zona de les dutxes i els serveis higiènics. La velocitat
de l’aire mesurada a una altura per sota dels 2 metres no ha superar els 0,25 metres per segon.
42) Per garantir l’eficàcia de la depuració de l’aigua dels vasos de les piscines el circuit hidràulic
ha de tenir el cabal suficient per recircular i filtrar tot el seu volum en un temps que es troba en
funció de la seva fondària: 30 minuts pels vasos o part dels vasos de fondàries fins a 0,5
metres, 2 hores pels vasos o part dels vasos d’una fondària superior a 0,5 metres i inferior a 1,3
metres, 4 hores pels vasos o part dels vasos que la seva fondària es troba entre 1,3 i 2,5
metres, i 8 hores pels de fondàries superiors a 2,5 metres. Les piscines amb més d’un vas han
de depurar l’aigua de bany amb un circuit tancat independent per cada vas.
43) En l’accés al recinte dels vasos de les piscines, s’ha de situar un espai de dutxes de manera
que sigui visible pel personal de vigilància. Les seves mides no seran inferiors a 1,6 metres x
1,6 metres amb dues dutxes.
44) Els vasos de compensació de les piscines han de ser impermeables i de fàcil neteja. Han de
tancar-se de manera que els vapors que emanen no puguin contaminar les galeries de serveis,
disposar de boca d’accés pel manteniment i estar ventilats amb l’exterior.
45) Els wàters i urinaris d’ús públic s’han d’alimentar amb fluxòmetres, no essent adequats els
sistemes amb dipòsit de descàrrega per garantir les condicions higièniques.
46) Els rentamans s’han de muntar volats, recolzats a les parets i sense peus, de manera que
es faciliti el registre del desguàs i la neteja del terra.
47) Per garantir la neteja dels serveis, els vestidors i les piscines d’ús públic cal establir un
calendari de neteja de manera que aquests espais humits es mantinguin en les condicions
higièniques requerides per a ser utilitzats. Per controlar el seu compliment s’ha de situar en un
lloc visible de l’accés el full de treball on s’indiqui la data, l’hora i la persona que l’ha realitzat.
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Confort
48) Els tancaments dels espais esportius coberts i la disposició de les seves obertures han de
garantir que les condicions ambientals interiors siguin en tot cas més favorables per a la
pràctica esportiva a que es destina que les de l’aire lliure del seu entorn.
49) La fusteria exterior i les lluernes han de ser estanques, inalterables a les accions climàtiques
i sense ponts tèrmics que originin la formació de condensacions. Aquestes propietats
s’acreditaran amb el certificat de compliment de les normes UNE-EN que defineixen l’avaluació
d’aquests aspectes.
50) La temperatura de confort dels espais esportius que disposin de calefacció no ha de ser
inferior a 14°C.
51) La temperatura de confort espais complementaris que disposin de calefacció no ha de ser
inferior a 20°C.
52) La temperatura de confort de l’aigua del vasos de les piscines cobertes depèn de l’activitat
que s’hi faci. Així per a la natació i el waterpolo es requereix una temperatura de 26ºC. Per
l’ensenyament i el lleure 28ºC. Pel clapoteig dels nadons cal una temperatura de 30ºC. Les
variacions respecte les temperatures de confort no han de ser superiors en més o en menys a
1ºC.
53) La temperatura de l’aire dels recintes dels vasos ha de ser 2ºC superior a la temperatura de
l’aigua.
54) La humitat relativa dels espais esportius d’interior no ha de ser inferior a 40% ni superior al
70%.
55) Les làmpades per il·luminar els espais esportius han de ser de vapor de mercuri amb
halogenurs metàl·lics o fluorescents de color corregit.
56) Aquells espais esportius o complementaris on es realitzin activitats que ocasionen la
sudoració dels seus usuaris han d’oferir la possibilitat de beure aigua potable.
Manteniment
57) En l’accés als vestidors des dels espais esportius a l’aire lliure amb paviments naturals s’ha
de preveure un espai per netejar el calçat dels usuaris desprès de la pràctica, equipat amb
aixetes d’aigua i raspalls.
58) Si l’espai esportiu es troba a una cota inferior a la del carrer, cal disposar desguassos que
evitin l’entrada d’aigua per les portes de les façanes o per les sortides d’emergència, essent
preferible que aquests accessos es trobin a cobert. En cap cas la cota dels espais
complementaris de vestidors i serveis o del desguàs de les piscines s’ha de situar per sota de la
cota del clavegueram, fet que requeriria d’un sistema de bombeig per evacuar l’aigua.
59) L’accés als espais esportius amb paviments que requereixin un calçat específic s’ha de fer
de manera que els esportistes es trobin obligats a passar prèviament pels vestidors. Per això
han d’arribar des de l’entrada pel passadís de calçat de carrer i desprès de canviar-se han de
sortir a l’espai de pràctica a través d’un segon passadís de calçat esportiu.
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60) Cal resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària necessària pel manteniment i les
reparacions des del exterior als espais esportius, als magatzems i a les sales d’instal·lacions
tècniques.
61) Cal disposar els sistemes d’accés i els elements de seguretat necessaris per realitzar les
tasques de manteniment i neteja de la coberta i dels tancaments de manera segura i còmoda.
62) Les finestres i els sòcols de les façanes a l’abast des de l’exterior s’han de protegir de les
possibles accions vandàliques.
63) L’estructura dels espais esportius coberts ha de ser de fàcil accés per a la inspecció i el
manteniment, per la qual cosa preferentment es deixarà a la vista. Si es col·loquen cel permetre
el registre dels elements constructius que ho requereixin, no alterar-se amb la humitat, resistir
les pilotades i ser fàcils de mantenir i reparar.
64) Si el paviment esportiu és de fusta, s’ha de disposar d’un higròmetre per a mesurar la
humitat i d’un sistema de climatització de l’espai esportiu que permeti controlar-la dins d’uns
valors relatius superiors al 50% i inferiors al 70%.
65) Els comandaments d’encesa de l’enllumenat s’han de centralitzar en el control i tindran
l’accionament restringit al personal autoritzat.
66) Les xarxes i equips de les instal·lacions tècniques dels equipaments esportius han de ser
fàcilment de registrar, preferentment vistes, de manera que es simplifiquin les tasques de
manteniment i reparació, així com la seva modificació. Els trams a l’abast dels usuaris es
disposaran de manera que quedin protegits d’accions vandàliques.
67) Tota la instal·lació d’aigua s’ha d’aïllar tèrmicament. La freda per evitar les condensacions i
la calenta per reduir les pèrdues d’escalfor.
68) La instal·lació d’aigua calenta sanitària s’ha de protegir de la corrosió i les incrustacions:
conductes, acumuladors, bescanviadors, vàlvules, etc.
69) Cada recinte d’aigües s’ha de sectoritzar disposant a la xarxa vàlvules de tall que en cas
d’avaria permetin tancar-la parcialment i vàlvules antiretorn que evitin la barreja a les
canonades de l’aigua freda i la calenta.
70) Per poder controlar l’estanquitat dels vasos de les piscines, aquests han de ser totalment
registrables, tant pels laterals com pel fons. Un punt especialment problemàtic per on es
produeixen filtracions són les buneres de fons. També és important independitzar el vas de
l’estructura de l’edifici per tal que els possibles moviments dels fonaments no el fissurin i que els
canvis de l’estat de càrregues quan s’omple d’aigua no transmetin esforços als pilars.
Respecte al medi ambient
71) Per tal de no ocasionar importants alteracions en l’entorn o en el paisatge, la topografia de
l’emplaçament de les instal·lacions esportives s’ha de adequar a la planimetria requerida de
manera que no s’hagi fer grans modificacions topogràfiques.
72) Per fomentar la mobilitat sostenible cal situar zones d’aparcament de bicicletes properes als
accessos de les instal·lacions esportives.
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73) Per aprofitar els recursos naturals de l’entorn, el disseny de les instal·lacions esportives ha
de tenir en compte els principis de l’arquitectura sostenible. Per tant cal cercar l’orientació solar
adequada, controlar el coeficient de forma, minimitzar el volum construït i il·luminar i ventilar de
manera natural els espais interiors, tant esportius com complementaris de vestidors dutxes i
serveis, preferiblement de manera zenital.
74) Per limitar les emissions de biòxid de carboni i donar compliment als acords de Kioto, es
prioritzarà la disposició de sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per l’estalvi
del consum energètic de les instal·lacions esportives.
75) Per facilitar l’explotació de l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i aigua, i la
implementació d’una metodologia d’anàlisis de cost en la política de preus, s’aconsella introduir
comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües interns a la instal·lació esportiva en els
principals conceptes consumidors.
76) Per reduir la petjada ecològica de les instal·lacions esportives, l’escalfament d’aigua i el
condicionament tèrmic, higiènic i lumínic de l’ambient s’ha de fer amb sistemes d’alta eficiència
energètica, d’acord amb els objectius energètics i mediambientals de la Unió Europea. Així s’ha
de donar prioritat a la instal·lació de calderes d’alt rendiment, refredadores amb recuperació de
calor del condensador, recuperadors de calor, climatitzadors amb free-cooling, fluorescència
trifòsfor, reactàncies electròniques, reactàncies electròniques regulables en funció llum
exterior,etc.
77) Les instal·lacions esportives que donin servei tot l’any hauran d’implementar sistemes
d’energies renovables quan s’acrediti la seva rendibilitat considerant un temps d’amortització
inferior a quinze anys, principalment per a la producció d’aigua calenta sanitària, escalfar l’aigua
de les piscines i calefactar els espais interiors.
78) La construcció d’equipaments esportius s’ha de fer preferentment amb sistemes que
minimitzin els residus i el consum energètic considerant el cicle de vida dels materials que
s’utilitzin, facilitin les obres de reforma, d’ampliació i la manera de desconstruir-los un cop
esgotada la seva vida útil, de manera que es redueixi la motxilla ecològica que comporten les
obres. Els que es situïn en zones no urbanitzables seran desmuntables, de manera que puguin
retirar-se per restituir l’entorn al seu estat original.
79) En la construcció d’equipaments esportius s’utilitzaran preferentment materials
respectuosos amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin les seves propietats
amb un segell de qualitat acreditat.
80) Les fustes utilitzades en la construcció de equipaments esportius acreditaran la seva
procedència amb el segell internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’un
bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar.
81) L’enllumenat dels espais esportius ha de concentrar-se dins dels seus límits i no pot dirigir la
seva llum per damunt del pla horitzontal situat a l’alçada de muntatge de les làmpades.
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6.4- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Normativa tècnica general d’Edificació

Juliol 2020

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10)
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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6.5- PLA DE CONTROL DE QUALITAT
DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS.
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar
diversos tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més
concreció els controls a realitzar.
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA SOTA - RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments,
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles
72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer
han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
- Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
- Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.
Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs
no destructius)
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.
Recepció de materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un
distintiu de qualitat oficialment reconegut.
- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de l’apuntalament
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons
- Control de la col·locació de les armadures
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
- Control del des apuntalament
Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contra fletxes i toleràncies.
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no
avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.
Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient
Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat del muntatge
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las
peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència
Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i
control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació
d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de dosificació, barreja i posada en obra
Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de recepció i posada en obra
Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal
- Limitació de l’alçada d’execució per dia
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
- Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
- Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
- Elements realitzats a taller:

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament
b) Dimensions nominals
- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre,
mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.
- Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.
Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte
- Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contra fletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
- Criteri de no acceptació del producte
8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.

- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua.

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.
Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en
el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes
de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència front al foc.
Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com
la seva ubicació i muntatge.
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i
subjecció.
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
- Prova de funcionament dels detectors i de la central.
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
10. SUBSISTEMES D'AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides
pel CTE.
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques
dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit.
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa
el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Muntatge de canonada i passa tubs segons especificacions.
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
- Característiques i muntatge de les calderes.
- Característiques i muntatge dels terminals.
- Característiques i muntatge dels termòstats.
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines.
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre
suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics.
- Proves de funcionament (hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en,
al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en
funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida
i en les aixetes.
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanquitat).
- Passos de murs y forjats (col·locació de passa i baines).
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
- Distribució interior canonada.
- Distribució exterior canonada.
- Vàlvules i característiques de muntatge.
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.

-

Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanquitat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.

17. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació recolzaments,
terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i Connexió.

-

Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexió de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Comprovació d’automàtics.
Encès de l’enllumenat.
Circuit de força.
Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS
SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb
panells solars.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de
Agua Caliente Sanitaria”.
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INSTRUCCIONS DÚS I MANTENIMENT

Projecte:
Emplaçament
Adreça: ZONA ESPORTIVA DE VILALLONGA DE TER - Ctra. GV-5265
Codi Postal: 17869
Municipi: VILALLONGA DE TER
Urbanització:
Parcel·la:
Promotor
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

DNI/NIF: 1723800-G

Adreça: CARRER ESCOLES S/N
Codi Postal: 17869
Municipi: VILALLONGA DE TER
Autor/s projecte
Nom: PERE ORRI PEREZ

Núm. col.: 23661-6

L’arquitecte/es:
Signatura/es
Lloc i
VILALLONGA DE TER
data:

a 10

de DESEMBRE de 2020

Visats oficials
Introducció
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot
comportar:
La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o
a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives,
entre les que es destaquen:
Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.
Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament
aprovades, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han
intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici.
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a
rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes
per a les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Pista multiesportiva coberta.

Situació:
BAIXA

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat,
habitabilitat i funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les
operacions programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà
consignant al Llibre de l’Edifici.
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ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL COBRIMENT DE LA PISTA ESPORTIVA DE
VILALLONGA DE TER.

1. DADES CONSTRUCTIVES
Les dades principals referents a la parcel·la estudiada són les següents:

Peticionari:

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

Situació:

La pista esportiva se situa entre les piscines i el camp
d’esports municipal de Vilallonga de Ter, en una àrea
planera del marge esquerre de la llera del Ter, que es
correspon a la terrassa 1 d’aquest curs hídric.

Característiques
constructives:

Es projecta el cobriment de la pista esportiva municipal.

2.JUSTIFICACIÓ D’ACOMPLIMENT DE LA NORMA “DB SE-C CIMIENTOS”
DEL CTE
Segons les especificacions de la Norma “DB SE-C Cimientos” del Codi Tècnic de la
Construcció, l’obra projectada, pel número de plantes (1) i per la superfície construïda
(> 300 m2) es pot classificar com de tipus C-1. Pel que fa al tipus de terreny cal dir que
en aquest sector el substrat rocallós es troba recobert per un dipòsit quaternari de
litologia gravenca que conforma la part inferior de la terrassa 1 del Ter i que es
desenvolupa prop de la superfície. És per això que el terreny es pot classificar com a
favorable i per tant de tipus T-1 segons la Normativa.
Per al reconeixement geotècnic del subsol, s’ha comptat amb la informació d’un
sondatge a rotació realitzat vers l’extrem W de la pista. A més a més s’ha dut a terme
l’excavació d’una cala en el sector E i dos penetròmetres dinàmics en els altres
extrems.
D’altra banda s’ha comptat amb la informació de dades de laboratori, corresponents a
assajos granulomètrics, de plasticitat i d’agressivitat del sòl al formigó, representatives
de la unitat de cimentació
Es creu per tant que la informació obtinguda es troba d’acord amb les especificacions
del CTE vigent, pel que fa a la realització d’estudis geotècnics.
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3.OBJECTIUS DEL TREBALL
Amb la realització del present estudi es pretenen assolir els següents objectius
principals:
•

Conèixer la composició litològica del subsòl del solar.

•

Valorar les característiques geotècniques dels materials identificats.

Tot això amb la finalitat última de:
•

Oferir les solucions més aptes per a la fonamentació de l’estructura projectada.

4.TREBALLS REALITZATS
Per a arribar a assolir els objectius plantejats s’ha emprat la següent metodologia de
treball:
A/ Visita preliminar a l’àrea d’estudi.
B/ Compilació i consulta de les dades bibliogràfiques, publicades o no. En aquest
sentit cal mencionar l’estudi geotècnic per al projecte constructiu del mur de
protecció davant avingudes a la zona urbana de Vilallonga de Ter, realitzat per
GEOCAM, l’Octubre de 2019.
C/ Prospecció geotècnica de camp, mitjançant l’excavació d’una cala i l’execució de
dos assaig de penetració dinàmica. S’ha compilat, tanmateix la informació d’un
sondatge a rotació realitzat, a la zona de la pista, durant l’execució de l’estudi
esmentat.
D/ Compilació dels assajos de laboratori realitzats durant l’execució de l’estudi
geotècnic mencionat anteriorment.
E/ Estudi tècnic de gabinet, que ha consistit en l’elaboració de les dades de camp i
de laboratori, en la realització de mapes i de perfils geològics, en la realització dels
càlculs geotècnics i en la redacció del present informe.

5.ESTUDI GEOLÒGIC/GEOTÈCNIC
5.1.Context geològic
La zona d’estudi es troba situada en el sector oriental del Pirineu axial (Plànol 01). El
nucli de Vilallonga de Ter concretament s’ubica al N de l’anomenat encavalcament de
Ribes-Camprodon, en un àrea en la qual el substrat rocallós es troba representat per
una alternança de lutites i gresos que presenten una marcada esquistositat i que són
d’edat cambroordoviciana. Els materials del Cambroordovicià es troben parcialment
recoberts per dipòsits d’edat quaternària, tant d’origen al·luvial, relacionats amb la
dinàmica del riu Ter i afluents, com d’origen col·luvial, relacionats amb la dinàmica de
vessants de l’indret.
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La parcel·la estudiada se situa en una àrea planera que es desenvolupa a la riba
esquerra del Ter i que es constitueix com la terrassa 1 d’aquest curs hídric. La terrassa
al·luvial, d’edat quaternària, es troba formada a la base per un nivell de graves
sorrenques i llimoses i al sostre per un nivell de llims sorrencs i argilosos. Aquest nivell
superior a la vegada es troba recobert per dipòsits antròpics i edàfics.

5.2.Característiques hidrogeològiques, hidroquímiques i hidrològiques
Des d’un punt de vista hidrogeològic el nivell gravenc que configura la part inferior del
dipòsit de terrassa , és predominantment granular i ofereix una permeabilitat primària
(de l’ordre de 3x10-3 m/s). Els llims sorrencs i argilosos de la part superior, presenten
una permeabilitat més baixa, tot i poden tanmateix permetre la circulació de fluxos
hídrics. Quant al substrat rocallós, format per esquistos, en general es correspon a
materials poc permeables que, això no obstant, presenten una certa permeabilitat per
fissuració (de l’ordre de 10-6/10-7 m/s)
Durant la realització de les prospeccions de camp, en el mes de novembre de 2020,
s’ha identificat presència d’aigua a la cala C-01, a uns 2,60 m de profunditat, Les
dades del sondatge realitzat vers l’extrem E del solar (S-01) indiquen la presència
d’aigua en aquest sector a 2,10 m de fondària, vers la part inferior de les graves
quaternàries.
Segons la compilació de dades referents a anàlitiques de l’aigua del pou municipal, en
què s’explota el mateix aqüífer (Graves quaternàries de l’al·luvial del Ter), els
paràmetres per a mesurar l’agressivitat de l’aigua al formigó s’expressen a la taula
següent:

Taula I. Paràmetres d’agressivitat de l’aigua al formigó
Paràmetres

Resultat

Unitats

22,50

mg/L

pH

6,7

u. pH

Residu sec

150

mg/L

Magnesi

1,90

mg/L

Sulfats

Aquests resultats indiquen que l’aigua del subsòl presenta un grau d’agressivitat
débil al formigó, a causa de la concentració en la mateixa del residu sec. Això no
obstant es creu poc probable que l’aigua, a causa d’un ascens del nivell freàtic, s’arribi
a posar en contacte amb la base de la cimentació, la qual serà de caràcter més
superficial.
Pel que fa a la hidrologia, cal tenir en compte que l’àrea se situa a la terrassa 1 del
Ter, zona susceptible, des d’un punt de vista geomorfològic, de reble l’influx de les
inundacions periòdiques, fins i tot les de període de retorn curt. En aquest aspecte cal
comentar l’existència del projecte constructiu d’un mur de protecció de les avingudes.
3
GEOINFORMES. Carrer Trinitat, núm. 6, 2on, 1a, Ripoll 17500. Tlfs. 97270984264/639263236. e-mail. geoinformes03gmail.com

5.3.Agressivitat del sòl al formigó
Segons les analítiques compilades, d’una mostra representativa del nivell de graves
que constitueix la part inferior de la terrassa quaternària, en la mateixa es va obtenir un
valor de 21,69 mg/Kg pel que fa a la concentració de sulfats.
Per això s’assumeix que el sòl no és agressiu al formigó.

5.4.Geotècnia
Amb la finalitat d’identificar els materials desenvolupats en el subsòl, així com també
per a avaluar la seva georesistència, es compta amb la informació d’un sondatge a
rotació, la de l’excavació d’una cala i la de l’execució de dos assaigs de penetració
dinàmica.

5.4.1. Sondatge a rotació
El sondatge a rotació es va realitzar vers l’extrem W de la pista, durant la realització de
l’estudi geotècnic per a la construcció del mur de protecció de les avingudes mencionat
(Plànol 02).
En la taula següent es resumeixen els resultats obtinguts pel que fa a les litologies
identificades durant la perforació del sondatge:

Taula II. Litologia dels materials testificats

Sondatge

Fondària (m)

Litologia

Materials

0,00-0,25

Terra vegetal

Horitzó edàfic

0,25-0,60

Sorres amb algunes graves

Terrassa 1 del Ter. Part
superior. Quaternari

0,60-2,40

Graves anb matriu sorrenca i
llimosa

Terrassa 1 del Ter. Part
superior. Quaternari

2,40-5,00

Esquistos

Substrat rocallós.
Cambro-Ordovicià

01

Els materials identificats, a diferent fondària, són els següents:
•

A la part més superficial del subsòl es desenvolupa un horitzó edàfic de 0,25 m
de gruix.

•

Fins els 0,60 m de profunditat s’identifica la part superior de la terrassa 1 del
Ter, formada per sorres amb algunes graves.
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•

Des dels 0,60 m fins els 2,40 m es desenvolupa un nivell de graves amb matriu
sorrenca i quelcom llimosa que configuren la part inferior de la terrassa 1 del
Ter.

•

A partir de 2,40 m de profunditat, i fins com a mínim els 6,00 m, s’identifica el
substrat rocallós d’edat cambro-ordoviciana, format per esquistos.

5.4.2.Realització dels assaigs SPT
Durant la perforació del sondatge es va dur a terme la realització de 4 assaigs SPT.
A la taula següent es presenten els resultats obtinguts:

Taula III. Resultats dels assaigs SPT.
Assaig
SPT

Fondària

Nspt

Litologia

Materials

01

1,20-1,80

23

Graves amb matriu
sorrenca i llimosa

Terrassa 1 del Ter. Part
inferior. Quaternari

02

2,40.2,55

100

03

3,00-3,60

57

Esquistos

Substrat rocallós. CambroOrdovicià

04

4,80-4,95

100

Aquests resultats indiquen:
•

Les graves sorrenques i quelcom llimoses que configuren la part inferior de la
terrassa 1 del Ter ofereixen valors de Nspt de 23.

•

El substrat rocallós presenta valors de Nspt compresos entre 57 i 100.

5.4.3. Excavació de la cala
Com es pot observar en el plànol 02, la cala C-01 s’ha excavat en l’extrem E de l’àrea
d’actuació.
Durant l’excavació de la cala s’ha determinat el grau d’excavabilitat dels materials i la
seva estabilitat en les parets de les excavacions. En la taula següent es presenten els
resultats obtinguts a les excavacions:
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Taula IV. Resultats de l’excavació de la cala
Cala

Fondària
(m)

Litologia

Excavabilitat

Estabilitat

Materials

0,00-0,80

Graves i sorres amb algun
element antròpic

.alta

Inestable

Reble antròpic

0,80-1,00

Sorres llimoses amb alguna
grava

Alta

Estable

Terrassa 1. Part
superior. Quaternari

1,00-3,50

Graves amb matriu sorrenca
i quelcom llimosa

Mitjana

Semiestable

Terrassa 1. Part inferior.
Quaternari

> 3,50

Esquistos

Nul·la

-

Substrat rocallós.
Cambroordovicià

01

Amb la realització de les excavacions s’ha comprovat que:
•

Els 0,80 m superficials es troben ocupats per un dipòsit de reble antròpic

•

Eins els 1,00 m de fondària s’identifiquen sorres llimoses que configuren la part
superior de la terrassa 1 del Ter.

•

Per sota es desenvolupen les graves sorrenques que conformen la part inferior
d’aquesta terrassa, concretament fins a uns 3,50 m de profunditat.

•

A partir dels 3,50 m s’identifica el substrat rocallós.

5.4.4. Assaigs de penetració dinàmica
A l’extrem S de la pista esportiva s’ha dut a terme l’assaig penetromètric P.01, i a
l’extrem N l’assaig penetromètric P.02 (Plànol 02).
Els assaigs de copejament s’han realitzat segons el mètode DPSH a partir del qual
s’han obtingut els valors de Ndpsh que han estat correlacionats, posteriorment, amb
valors de Nspt. També es correlacionen amb les litologies presents en la zona,
identificades amb la realització del sondatge i de la cala. A les taules següents es
presenten els resultats obtinguts:
Taula V. Resultats de l’assaig penetromètric P-01
Fondària
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60
-1,80
-2,00
-2,20
-2,40

Ndpsh
0
11
16
15
21
13
11
17
16
17
17
20
100

Nspt
0
13
19
18
25
16
13
20
19
20
20
24
120

Materials
Sorres llimoses amb graves. Terrassa 1 del
Ter, Part superior. Nspt = 13

Graves sorrenques i llimoses.
Terrassa 1 del Ter, Part inferior.
Mitjana Nspt = 19

Esquistos. Cambro-Ordovicià
6
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Taula VI. Resultats de l’assaig penetromètric P-02
Fondària
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60

Ndpsh
0
13
7
12
24
12
19
20
100

Nspt
0
16
8
14
29
14
23
24
120

Materials
Materials antròpics
Sorres llimoses. Nspt = 8
Graves sorrenques i llimoses.
Terrassa 1 del Ter, Part inferior.
Mitjana Nspt = 21
Esquistos. Cambro-Ordovicià

Les dades extretes de la realització dels sondatges de penetració dinàmica s’exposen
a continuació:
•

Les sorres llimoses que configuren la part superior de la terrassa 1 del Ter,
ofereixen valors mitjans de Nspt d’entre 8 i 13. Presenten una gruixària
escassa.

•

Les graves sorrenques i llimoses que configuren la part inferior de la terrassa,
ofereixen valors mitjans de Nspt que oscil·len entre 19 i 21.

•

El substrat rocallós del cambroordovicià, format per esquistos, rebutja als
assajos de copejament.

5.4.5. Assaigs de laboratori.
A la taula següent es presenten els resultats dels assajos de laboratori compilats,
realitzats en mostres representatives dels materials que configuren la terrassa 1 del
Ter. Aquests assajos es varen efectuar durant la realització de l’estudi geotècnic per a
la construcció d’un mur de protecció enfront de les avingudes del Ter,

Taula VII. Assajos de laboratori

Mostres
compilades

Materials

Assajos

Resultats

Sorres amb graves i llims.
Terrassa 1. Part superior

Granulometria

SW/SM

Granulometria

GW

Graves amb matriu
sorrenca i llimosa. Terrassa Granulometria
1. Part inferior
Sulfats

GW/GM
21,63 mg/Kg

Els resultats dels assajos de laboratori efectuats són indicatius que els materials que
configuren el subsòl de la zona no són agressius per al formigó.
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5.4.6. Zonació del subsol
En base als treballs duts a terme en el subsòl del solar s’identifiquen 3 unitats
geotècniques (plànol 03) que presenten característiques geomecàniques diferents.
Aquestes es descriuen a continuació.

5.4.6.1.Unitat geotècnica 1. Sorres llimoses amb graves. Terrassa 1. Part
superior. Quaternari.
Aquesta unitat representa la part superior de la terrassa 1 del Ter. Està formada per
sorres llimoses amb algunes graves. Es troba recoberta per dipòsits superficials de
caràcter edàfic i/o antròpic, els quals presenten una gruixària d’entre 0,40 m i 0,80 m.
Es desenvolupa fins a fondàries d’entre 0,20 i 1,00 m.
Des d’un punt de vista geotècnic, es correspon a un sòl de tipus SWSM, que ofereix
valors de Nspt mitjans de 11. En base als mateixos a la unitat se li pot assignar un
angle de fregament intern de 33º, una densitat seca de 1,51 g/cm3 i una cohesió nul·la
(Segons la taula de sòls granulars de HUNT).

5.4.6.2. Unitat geotècnica 2. Graves amb matriu sorrenca i llimosa. Terrassa 1.
Part inferior. Quaternari.
Es troba formada per graves amb matriu sorrenca i llimosa que configuren la part
inferior de la terrassa 1 del Ter. Es desenvolupa per sota de la unitat anterior, fins a
una profunditat d’entre 2,40 i 3,50 m.
Des d’un punt de vista geotècnic es correspon a un sòl de tipus GW/GM, que ofereix
valors mitjans de Nspt de 21. Aquests paràmetres permeten assignar a la unitat uns
valors de cohesió, d’angle de fregament intern i de densitat seca, respectivament, de
0,00 Kp/cm2, 32º i 1,83 g/cm3 (taula de sòls granulars de HUNT). Tanmateix se li
valora un mòdul de deformació elàstica de 220 Kg/cm2 (Correlació de Terzaghi-Peck).

5.4.6.3.Unitat geotècnica 3. Alternança de gresos i de lutites (Esquistos).
Substrat rocallós. Cambro-Ordovicià.
Aquesta unitat es correspon al substrat rocallós característic de la zona, format per
una alternança de lutites i de gresos que presenten una marcada esquistositat. Se’ls
atribueix una edat corresponent al Cambro-Ordovicià. Es desenvolupa per sota del
nivell de graves.
Geomecànicament té unes característiques pròpies de roca que presenta juntes
d’estratificació i de diaclasat. A partir de les taules proposades per Goodman, Ranh,
Walthan i Farmer (1968-1999) se li pot assignar una densitat de 2,20 gr/cm3, una
cohesió de com a mínim 20 Kp/cm2 i un angle de fregament intern també mínim de
25º. El seu mòdul d’elasticitat es pot valorar en 30.000 Kp/cm2.

8
GEOINFORMES. Carrer Trinitat, núm. 6, 2on, 1a, Ripoll 17500. Tlfs. 97270984264/639263236. e-mail. geoinformes03gmail.com

5.4.7.Solucions de fonamentació
Atenent a les característiques del subsol del solar, en el qual a una profunditat d’entre
0,40 m i 1,00 m es desenvolupa un nivell de graves de resistència mitjana:
•

es planteja una cimentació de l’estructura a les graves quaternàries (unitat
geotècnica 2). Es recomana a la direcció tècnica de l’obra que es tingui cura,
en tots els casos, de sobrepassar els dipòsits antròpics i edàfics superficials, i
també les sorres que configuren la unitat geotècnica 1.

5.4.8.Càrrega admissible del terreny i assentaments previsibles
Donat el fet que la unitat recomanada es correspon a un sòl granular groller, per a
calcular la càrrega que pot admetre s’ha emprat la fòrmula de Terzaghi-Peck que és
exclusivament vàlida per a materials granulars.
•

Per a B  1,20 m:

Qadm =

Per a B > 1,20 m:

N s
8


Qadm

2
N  s  B + 0,3
=


12  B 

Aquest mètode preveu que l’assentament (St) màxim que es produirà serà de 1
polzada (2,54 cm). Això no obstant s’ha valorat l’assentament previsible mitjançant el

mètode elàstic de Schmertmann,
el qual preveu que l’efecte del mateix es produeix
fins a una fondària equivalent a 4 vegades l’amplada d’una sabata contínua i a 2
vegades l’amplada d’una sabata aïllada, a partir de la cota de cimentació. Per a la
realització dels càlculs s’ha tingut en compte la descàrrega efectuada en el terreny i la
càrrega neta aplicada al mateix:

s = C1  q  

Izi
zi
E1

Els càlculs s’han realitzat a partir de les dades següents:

 sòl GW/GM.
Unitat geotècnica 2 tipus de
Nspt (UG1) = 21
 (densitat seca UG2) = 1,83 g/cm3
E (mòdul d’elasticitat UG2) = 220 Kp/cm2
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Els valors de càrrega admissible i d’assentaments que cal preveure, per a una
cimentació mitjançant sabates encastades en la Unitat Geotècnica 2 es presenten en
la taula següent:

Taula VIII. Càrrega admissible i assentaments previsibles per a una cimentació a la Unitat
geotècnica 2
Càrrega
admissible
(Kg/cm2)

Assentaments
previsibles (cm)

0,60

2,62

0,64

0,80

2,62

0,85

2,62

0,57

2,52

0,84

2,00

2,31

1,02

2,50

2,19

1,18

Tipus de
cimentació

Amplada de
sabata (m)

Sabates
Contínues

1,00
Sabates
Quadrades

1,50

Fondària de
cimentació

Encastades a la Unitat
Geotècnica 1.

5.4.9.Capacitat de remoció dels materials
Pel que fa a la capacitat de remoció dels materials a excavar per a l’emplaçament dels
fonaments, cal tenir present els següents aspectes:
•

Els dipòsits antròpics/edàfics superficials i les unitats geotècniques 1 i 2, es
podran remoure mitjançant mètodes convencionals, és a dir, a través d’una
pala retroexcavadora o giratòria.

5.4.10.Risc sísmic
En referència al risc sísmic el càlcul es realitza segons la Normativa NCSR-02, en la
qual es té en compte els primers 30 m del subsòl. D’aquesta forma considerant que en
el Terme Municipal de Vilallonga de Ter la relació entre l’acceleració sísmica bàsica i la
gravetat és de 0,08, en la taula següent es presenta la tipologia del terreny i el
coeficient C de les unitats geotècniques reconegudes:

Taula IX. Tipus de terreny i coeficient C del sòl
Unitat
geotècnica

Tipus de terreny

Coeficient C

UG1

III

1,60

UG2

III

1,60

UG3

I

1,00
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D’aquesta forma considerant la gruixària de cadascuna de les unitats i el seu coeficient
C del sòl, el valor del coeficient C de càlcul obtingut és de l’ordre de :
C = 1,07
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6.CONCLUSIONS
Del conjunt de treballs duts a terme se’n poden realitzar les següents conclusions:
•

En l’àrea estudiada s’han reconegut 3 unitats geotècniques. La unitat
geotècnica superficial es troba recoberta per dipòsits edàfics i/o antròpics que
presenten una gruixària d’entre 0,40 i 0,80 m.

•

La unitat geotècnica 1 es troba formada per sorres llimoses amb algunes
graves. Constitueix la part superior de la terrassa 1 del Ter. Es tracta d’un sòl
SW/SM que ofereix valors mitjans de Nspt de 11.

•

La unitat geotècnica 2 es troba formada per graves amb matriu sorrenca i
llimosa que constitueixen la part inferior de la terrassa 1 del Ter. Es correspon
a un sòl de tipus GW/GM amb valors mitjans de Nspt de 21.

•

La unitat Geotècnica 3 es troba representada pel substrat rocallós del CambroOrdovicià, format per esquistos. Es desenvolupa per sota de la unitat anterior.
Es tracta d’una roca tova, estratificada i diaclasada, que ofereix valors de
rebuig als assaig SPT.

•

Es planteja la cimentació de l’estructura a la Unitat geotècnica 2, sobrepassant
en tots els casos els dipòsits superficials i la unitat geotècnica 1.

•

La càrrega que admet la unitat de fonamentació ha estat valorada entre 2,19 i
2,62 Kg/cm2, preveient-se uns assentaments que oscil·len entre 0,57 i 1,18 cm,
depenent de la tipologia i amplada del fonament.

•

Durant la realització de les prospeccions de camp s’ha identificat presència
d’aigua subterrània a 2,10 m de fondària a l’extrem W, i a 2,60 m a l’extrem E.

•

Segons les analítiques compilades, l’aigua subterrània presenta un grau
d’agressivitat dèbil al formigó, causat per la concentració del residu sec en la
mateixa. Això no obstant la cimentació es durà a terme força més amunt del
nivell freàtic. S’estima que aquest restarà uns 1,00 m per sota de la base de la
cimentació, per la qual cosa es veu poc probable que l’aigua subterrània s’arribi
a posar en contacte amb els fonaments.

•

Segons les analítiques realitzades el sòl de l’indret no és agressiu al formigó.

•

Els dipòsits superficials i les Unitats geotècniques 1 i 2 es podran remoure
mitjançant mètodes convencionals.

•

Pel que fa al risc sísmic el coeficient C de càlcul s’ha valorat en 1,07
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Restem a disposició de la direcció tècnica de l’obra per a qualsevol dubte, consulta
o aclariment que estimin oportú.

Ripoll 20 de novembre de 2020.

Atentament,

Josep Mª Costa i Mercadal.
Dr. en Geologia UAB.
Col·legiat núm. 5525
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PLÀNOLS
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NOVEMBRE 2020

DATA:

01

Carrer Trinitat, 6, 2on, 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972700984/639263236
E-mail: geoinformes03@gmail.com

SITUACIÓ GEOLÒGICA.

260 m

PLÀNOL:

PROJECTE:

EMPLAÇAMENT.

0m

PETICIONARI:

LLEGENDA:

ESCALA:

N

I

S-01

II

P-01

C-01

P-02

II

I

PERFIL GEOTÈCNIC.

C-01. CALA

P-01. PENETRÒMETRE

5,00 m

ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL

SITUACIÓ DE SONDATGES,
NOVEMBRE 2020

02

Carrer Trinitat, 6, 2on, 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972700984/639263236
E-mail: geoinformes03@gmail.com

DATA:

PENETRÒMETES, CALES I PERFILS GEOTÈCNICS

PLÀNOL:

COBRIMENT DE LA PISTA ESPORTIVA DE VILALLONGA
DE TER

PROJECTE:

PETICIONARI: AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

I-I

0m

S-01. SONDATGE

LLEGENDA:

ESCALA:

N

I

II

19

P-01

100

100

57

100

23

S-01

Nivell freàtic

Esquistos. Substrat rocallós. Cambro-Ordovicià

Graves amb ,matriu sorrenca i quelcom llimosa. Terrassa 1 del Ter, part inferior. Quaternari

Sorres llimoses amb algunes gravetes. Terrassa 1 del Ter, part superior. Quaternari

Horitzons edàfics i/o antròpics

TALLS GEOLÒGICS

C-01

II

21

8

I

4m

ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

UNITAT GEOTÈCNICA 3

UNITAT GEOTÈCNICA 2

UNITAT GEOTÈCNICA 1

Horitzó edàfic/antròpic

0m

03
Carrer Trinitat, 6, 2on, 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972700984/639263236
e-mail: geoinformes03@gmail.com

DATA:

PERFILS GEOTÈCNICS

NOVEMBRE 2020

PLÀNOL:

COBRIMENT DE LA PISTA ESPORTIVA DE VILALLONGA
DE TER

PROJECTE:

PETICIONARI:

LLEGENDA:

ESCALA:

P-02

SONDATGE A ROTACIÓ
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CALA
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PROJECTE:ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL COBRIMENT DE LA PISTA ESPORTIVA CALA:

01

DE VILALLONGA DE TER

Prof.

Grau
Aigua excavabilitat Estabilitat

Alta

1m

Penetròmetre
de
butxaca
Kg/cm2

Mostra

Perfil
litològic

LITOLOGIA

DATA:
NOVEMBRE 2020

UNITAT
GEOTÈCNICA

Graves i sorres amb algun element
antròpic

Rebliment
antròpic
Unitat
geotècnica 1

Alta/
Mitjana

Estable

Sorres llimoses amb alguna grava

Mitjana

Semiestable

Graves de gneis i desquist amb geotècnica 2
matriu sorrenca i llimosa

2m

Unitat

FULL:
1 de 1
EDAT

1m

2m

3m

Nul·la

Esquistos
Fi de la cala a 3,50 m

Unitat
geotècnica 3

Substrat rocallós.
Cambroordovicià

3m

4m

Prof.

Actual

Terrassa 1 del Ter
Quaternari.

PETICIONARI: AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

4m

5m

5m

6m

6m

7m

7m

8m

8m

9m

9m

10 m

10 m

Plaça Sant Eudald, 5 1er. 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972703264/639263236. Fax: 972703264. E-mail: GEOINFORMES@terra.com

ASSAIGS DE PENETRACIÓ DINÀMICA
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ASSAIG PENETROMÈTRIC 1

0

20

40

60

80

100

120

0,00

FONDÀRIA (m)

-1,00

-2,00

-3,00
NDPSH/NSPT

Valors de Ndpsh

Valors de Nspt

Fondària
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60
-1,80
-2,00
-2,20
-2,40

Ndpsh
0
11
16
15
21
13
11
17
16
17
17
20
100

Nspt
0
13
19
18
25
16
13
20
19
20
20
24
120

ASSAIG PENETROMÈTRIC 2

0

20

40

60

80

100

120

FONDÀRIA (m)

0,00

-1,00

-2,00
NDPSH/NSPT

Valors de Ndpsh

Valors de Nspt

Fondària
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
-1,40
-1,60

Ndpsh
0
13
7
12
24
12
19
20
100

Nspt
0
16
8
14
29
14
23
24
120

ASSAIGS DE LABORATORI
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FOTOGRAFIES
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FOTOGRAFIA 1. Sondeig S-01. Emplaçament

FOTOGRAFIA 2. Sondeig S-01. Caixa 1 de 0,00 a 3,00 m.

FOTOGRAFIA 3. Sondeig S-01. Caixa 2. de 3,00 a 5,00 m.

INTECSON C/Riera Escorial núm. 10, REUS 43205. Tlfs. i Fax. 977773829. e-mail. intecson@intecson.com

FOTOGRAFIA 4. Cala C-01. Emplaçament

FOTOGRAFIA 5. Cala C-01. Excavació

FOTOGRAFIA 6. Cala C-01. Material remogut

INTECSON C/Riera Escorial núm. 10, REUS 43205. Tlfs. i Fax. 977773829. e-mail. intecson@intecson.com

FOTOGRAFIA 7. Penetròmetre P-01. Emplaçament.

FOTOGRAFIA 8. Penetròmetre P-02. Emplaçament.

INTECSON C/Riera Escorial núm. 10, REUS 43205. Tlfs. i Fax. 977773829. e-mail. intecson@intecson.com

7- AMIDAMENTS
7.1-

ESTAT AMIDAMENTS
En l’estat d’amidaments que segueix s’especifiquen tots els materials que cal utilitzar a l’obra,
així com la seva qualitat i les seves mesures.
Els criteris de mesurament són els habituals emprats al ram de la construcció, com buit per ple
si el buit és inferior a 4m2, etc...
Si alguna qualitat de material no és suficientment concreta és degut a que, durant l’execució
de les obra ó en el moment d’elaborar els pressupostos, s’acollirà el material conjuntament
entre els tècnics directors de l’obra i els promotors.
Qualsevol dubte d’interpretació, de mesura ó de qualitat serà consultat a la direcció facultativa
prèviament a la seva execució o posada en obra.

AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
01.01

UT REPLANTEIG D'ALINIACIONS

De replanteig de les aliniacions i rasants de carrers i murs, per a la seva correcta execució.
Replanteig

1

1,00
1,00

01.02

M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT

Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.
ZONA AMB SAULÓ

1

20,20

12,50

0,30

75,75

ZONA PAV. FORMIGÓ

1

6,00

27,10

0,15

24,39
100,14

01.03

m 3 TRANSPORT DE TERRES

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
desmunt

1

100,00

110,00

1.1
110,00

01.04

UT TRASLLAT JOCS INFANTILS
3

3,00
3,00

01.05

M2 EXTRACCIÓ PAVIMENT FORMIGÓ EX ISTENT

Extracció de paviment ex sistent de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega i transport a
abocador de runes. Inclòs taxes d'abocador.
PAV. FORMIGÓ

1

6,00

27,10

162,60
162,60
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 02 FONAMENTS I MURS
02.01

M3 EXCAVACIÓ DE RASES

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs tall del paviment de formigó,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.
SABATES PILARS
RIOSTRES

14

1,50

1,50

1,10

2

3,70

0,50

0,60

34,65
2,22

10

3,90

0,50

0,60

11,70

2

17,20

0,50

0,60

10,32
58,89

02.02

M3 FORMIGÓ DE NETEJA

Formigó de neteja i anivellament abocat a rasa i posterior nivellat.
SABATES PILARS
RIOSTRES

14

1,50

1,50

0,10

2

3,70

0,50

0,10

3,15
0,37

10

3,90

0,50

0,10

1,95

2

17,20

0,50

0,10

1,72
7,19

02.03

M3 FONAMENT ARMAT HA-25, ACER B-500-S

Fonament de formigó armat HA-25/Tov a/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb la
quantitat definida en plànols de projecte, inclòs encofrat per revestir.
SABATES PILARS
RIOSTRES

VO

14

1,50

1,50

1,00

2

3,70

0,50

0,50

31,50
1,85

10

3,90

0,50

0,50

9,75

2

17,20

0,50

0,50

8,60

1

5,00

5,00
56,70

02.04

M3 MUR FORMIGÓ DE 30 CM. 2 CARES

Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix, amb formigó HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2), armat
amb la quantitat definida en plànols de projecte amb acer corrugat B-500-S i encofrat a dues cares per
revestir.
MUR FORMIGÓ

1

20,20

VO

1

2,00

0,30

1,00

6,06
2,00
8,06

02.05

M3 PILAR DE FORMIGÓ

Pilar de formigó armat, amb encofrat per anar vist, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 120 kg/m3
PILARS
VO

14

0,50

1

2,00

0,50

1,50

5,25
2,00
7,25

11 de diciembre de 2020
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 03 ESTRUCTURA FUSTA
03.01

UT RECOLÇAMENT PORTICS

Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra
PLATINES RECOLÇAMENT

14

14,00
14,00

03.02

UT PORTICS FUSTA

Portics de fusta laminada d'avet, per a una llum de 19,50m, treballada al taller i amb tractament fungicida insectisida, i una capa de color a definir, col·locada sobre suports d'acer. Els portics formats per
3 articulacions estan composats per: 2 bigues de secció v ariable de 200x720x /400mm, 2 pilars de
200x 360mm units a terra i als cav alls amb ferramenta especial, i 2 tornapuntes dobles amb forma
d'arc de 2x 100x360mm i 16 líneas de corretges de 120x 280 unides als pòrtics amb cargolaria comercial. Detalls segons plànols.
PORTICS

7

7,00
7,00

03.03

ut TRIANGULACIONS

Triangulacions amb tirants metàl·lics dels pòrtics extrems (pilar i jàsseres) per estabilitzar la construcció.
TRIANGULACIONS

24

24,00
24,00

11 de diciembre de 2020
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 04 COBERTA
04.01

M2 COBERTA SANDWITX

Subministrament i muntatge de coberta exterior. Formada per panell sandvitx aïllant d'acer, per a cobertes, amb la superfície exterior grecada i la superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm
d'amplada, format per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor
ex terior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 50mm de gruix i de densitat
mitjana 40 kg/m³, i accessoris.
COBERTA

2

33,60

11,75

789,60
789,60

04.02

ML CARANER COBERTA

CARANER DE XAPA METÀLICA PRELACADA O SIMILAR D'IDENTIQUES CARACTERISTIQUESDE 500MM DE DESENVOLUPAMENT, INCLOU SELLATS, REMATS I JUNTA
D'ESTANQUEITAT.
1

33,60

33,60
33,60

04.03

ML CANAL GALVANITZADA

Canal de planx a galvanitzada circular col.locada amb anclatges a la coberta, inclòs solaps i segellat
de juntes intermitges i conex ions amb els baix ants.
CANALS

2

33,60

67,20
67,20

04.04

ML BAIXANTS D'ACER GALVANITZAT

De baixant d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, aferrat al portics de fusta amb abraçadores, inclòs connex ions a la x arxa general.
BAIXANTS

8

7,30

58,40
58,40

11 de diciembre de 2020
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 05 XARXA DE SANEJAMENT
05.01

ML CANONADA PVC REFORÇAT 200 MM

De canonada de pv c alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
TRAM
CONNEXIONS

2

35,00

70,00

16

1,50

24,00
94,00

05.02

Ml REIXA RECOLLIDA AIGÜES SUPERFIC.

Subministrament i col.locació de reixa prefabricada amb canal de formigó i reix a de fosa tipus Aco
drain o similar, amb una secció lliure de 16 x 16 cm., col.locada amb morter, inclòs reixa i marc de
fosa dúctil i connex ió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm.
REIXA

1

8,00

8,00
8,00

11 de diciembre de 2020
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT
06.01

M3 EXCAVACIÓ DE RASES

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs tall del paviment de formigó,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.
Fins quadre

1

30,00

0,30

0,60

5,40
5,40

06.02

M3 REPLÈ DE RASES AMB SORRA

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs extensió i refinatge.
Fins quadre

1

30,00

0,30

0,20

1,80
1,80

06.03

M3 REPLÈ RASES MATERIAL EXCAVACIÓ

De replè de rases amb material de la pròpia ex cavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
Fins quadre

1

30,00

0,30

0,40

3,60
3,60

06.04

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.
Encreuament

1

1,00
1,00

06.05

UT COL.LOCACIÓ CAIXA CAHORS

De col.locació de caix a Cahors ref.532225, d'una sortida, inclòs construcció de sòcol de formigó prefabricat per al seu sosteniment i part porporcional de connexions, cablejat interior i accessoris segons
especificacions de projecte.(La caix a la subministra la Companyia)
Escomesa

1

1,00
1,00

06.06

UT QUADRE ELÈCTRIC COMPLET

De subministrament i instal.lació de quadre complet per a maniobra, de triple tarifa i doble niv ell, format per armari amb porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencial, pies per a
tres línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, inclòs escomesa, tot segons esquema unifilar de projecte.
Quadre

1

1,00
1,00

06.07

ML TUB CANAFLEX 80 MM.

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex .
FINS QUADRE

1

30,00

30,00

FINS PILARS

1

30,00

30,00
60,00

06.08

ML CABLE DE COURE NU DE 16 MM

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta a
terra de la instal.lació.
FINS QUADRE

1

30,00

30,00

FINS PILARS

1

30,00

30,00
60,00
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI
06.09

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

UT PIQUETA COURE

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.
12

12,00
12,00

06.10

Ml CONDUCTOR 0,6/1 Kv i 2X2,5

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 2 x 2,5 mm. de
secció, inclòs connex ions a lluminàries i quadres, tot segons especificacions de projecte.
De fussibles a lluminàries

3

25,00

75,00
75,00

06.11

Ml CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x10+2x2,5

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 10 + 2 x 2,5
mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte.
FINS QUADRE

1

30,00

30,00

FINS PILARS

1

30,00

30,00
60,00

06.12

UT LLUMINÀRIA PRA-404/A/A60 400W

De subministrament i col.locació de lluminària PRA-404/A/A60 de Carandini, equipada amb equip de
WMH 400W, inclòs accessoris de connex ió, cablejat interior del llum i fusibles de cristall, tot segons
especificacions de projecte.
LLUNINARIES

9

9,00
9,00

06.13

UT CAIXA DE FUSSIBLES

Subministrament i col.locació de caixa de fussibles centralitzada de les lluminàries encastades, inclòs fussibles, accessoris, mecanismes i equips necessaris pel correcte funcionament.
CAIXES

3

3,00
3,00

06.14

UT PROJECTE ELÈCTRIC I LEGALITZACIÓ

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos i tax es.
Projecte

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 07 PAVIMENTACIÓ
07.01

M2 PAVIMENT FORMIGÓ VIST HM-20, 20 CM

De paviment de formigó HM-20/Tova/20/IIa (fck 200 Kg/cm2), de 20 cm. de gruix , i acabat remolinat o escombrat per quedar vist.
ZONA AMB SAULÓ

1

20,20

12,50

252,50

ZONA PAV. FORMIGÓ

1

33,70

27,10

913,27

VO

1

50,00

50,00
1.215,77

07.02

M3 TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2

De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).
ZONA AMB SAULÓ

1

20,20

12,50

0,15

37,88

ZONA PAV. FORMIGÓ

1

6,00

27,10

0,15

24,39

VO

1

5,00

5,00
67,27

07.03

M

MARCAT I SENYALITZACIÓ

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i seny alització de pista poliesportiva, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues.
PISTA

2

28,00

56,00

3

15,00

45,00

3

11,30

33,90

4

6,00

24,00
158,90
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 08 GESTIÓ DE RUNES
08.01

UT GESTIO DE RUNES
HABITATGE

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
09.01

UT PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS ESS

Partida de seguretat i salut corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut en el treball de l'obra.
Estudi

1

1,00
1,00
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AMIDAMENTS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 10 UNITATS D'OBRA IMPREVISTES
10.01

PA OBRES IMPREVISTES

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte
Imprev istos

1

1,00
1,00
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7.2-

QUADRE DE PREUS 1 (SIMPLES)

QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
0101

UT

REPLANTEIG D'ALINIACIONS

476,00

De replanteig de les aliniacions i rasants de carrers i murs, per a la seva correcta ex ecució.
QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS
0102

M3

EX CAVACIÓ A CEL OBERT

4,28

Excav ació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a
abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.
QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0103

m3

TRANSPORT DE TERRES

7,20

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
SET EUROS amb VINT CÈNTIMS
0104

UT

TRASLLAT JOCS INFANTILS

000200

M2

EX TRACCIÓ PAVIMENT FORMIGÓ EXISTENT

18,00

DIVUIT EUROS
6,94

Extracció de paviment exsistent de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega i transport a abocador de runes. Inclòs taxes d'abocador.
SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 02 FONAMENTS I MURS
0201

M3

EX CAVACIÓ DE RASES

8,00

D'excavació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs tall del pav iment de formigó, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.
VUIT EUROS
0202

M3

FORMIGÓ DE NETEJA

67,20

Formigó de neteja i anivellament abocat a rasa i posterior niv ellat.
SEIXANTA-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS
0203

M3

FONAMENT ARMAT HA-25, ACER B-500-S

132,70

Fonament de formigó armat HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb
la quantitat definida en plànols de projecte, inclòs encofrat per revestir.
CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
02041

M3

MUR FORMIGÓ DE 30 CM. 2 CARES

274,45

Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2),
armat amb la quantitat definida en plànols de projecte amb acer corrugat B-500-S i encofrat a dues
cares per rev estir.
DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
0205

M3

PILAR DE FORMIGÓ

274,45

Pilar de formigó armat, amb encofrat per anar vist, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 120 kg/m3
DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 03 ESTRUCTURA FUSTA
0300

UT

RECOLÇAMENT PORTICS

53,62

Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i col·locat a l'obra
CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0301

UT

PORTICS FUSTA

11.197,73

Portics de fusta laminada d'avet, per a una llum de 19,50m, treballada al taller i amb tractament
fungicida insectisida, i una capa de color a definir, col·locada sobre suports d'acer. Els portics formats per 3 articulacions estan composats per: 2 bigues de secció v ariable de 200x720x/400mm,
2 pilars de 200x 360mm units a terra i als cavalls amb ferramenta especial, i 2 tornapuntes dobles
amb forma d'arc de 2x100x360mm i 16 líneas de corretges de 120x280 unides als pòrtics amb
cargolaria comercial. Detalls segons plànols.
ONZE MIL CENT NORANTA-SET EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS
0302

ut

TRIANGULACIONS

347,73

Triangulacions amb tirants metàl·lics dels pòrtics ex trems (pilar i jàsseres) per estabilitzar la construcció.
TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

COBERTA SANDWITX

39,94

CAPITOL 04 COBERTA
0401

M2

Subministrament i muntatge de coberta exterior. Formada per panell sandv itx aïllant d'acer, per a
cobertes, amb la superfície exterior grecada i la superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i
1000 mm d'amplada, format per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat,
d'espessor ex terior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 50mm de
gruix i de densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris.
TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
0402

ML

CARANER COBERTA

22,00

CARANER DE XAPA METÀLICA PRELACADA O SIMILAR D'IDENTIQUES CARACTERISTIQUESDE 500MM DE DESENVOLUPAMENT, INCLOU SELLATS, REMATS I
JUNTA D'ESTANQUEITAT.
VINT-I-DOS EUROS
G060071

ML

CANAL GALVANITZADA

22,00

Canal de planxa galvanitzada circular col.locada amb anclatges a la coberta, inclòs solaps i segellat de juntes intermitges i conexions amb els baixants.
VINT-I-DOS EUROS
G06008

ML

BAIXANTS D'ACER GALVANITZAT

44,00

De baixant d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, aferrat al portics de fusta amb abraçadores,
inclòs connexions a la xarx a general.
QUARANTA-QUATRE EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 05 XARXA DE SANEJAMENT
0501

ML

CANONADA PVC REFORÇAT 200 MM

12,51

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit
de sorra, inclòs connex ions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
DOTZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0502

Ml

REIXA RECOLLIDA AIGÜES SUPERFIC.

86,93

Subministrament i col.locació de reixa prefabricada amb canal de formigó i reixa de fosa tipus
Aco drain o similar, amb una secció lliure de 16 x 16 cm., col.locada amb morter, inclòs reix a i
marc de fosa dúctil i connexió a la x arxa de sanejament amb tub de 200 mm.
VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT
0201

M3

EX CAVACIÓ DE RASES

8,00

D'excavació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs tall del pav iment de formigó, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.
VUIT EUROS
0602

M3

REPLÈ DE RASES AMB SORRA

21,77

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs ex tensió i refinatge.
VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
0603

M3

REPLÈ RASES MATERIAL EX CAVACIÓ

5,90

De replè de rases amb material de la pròpia ex cavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0604

UT

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

100,74

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.
CENT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0605

UT

COL.LOCACIÓ CAIX A CAHORS

101,66

De col.locació de caixa Cahors ref.532225, d'una sortida, inclòs construcció de sòcol de formigó
prefabricat per al seu sosteniment i part porporcional de connexions, cablejat interior i accessoris
segons especificacions de projecte.(La caix a la subministra la Companyia)
CENT UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
0606

UT

QUADRE ELÈCTRIC COMPLET

570,00

De subministrament i instal.lació de quadre complet per a maniobra, de triple tarifa i doble nivell,
format per armari amb porta i tanca, caix es de doble aïllament, comptador, ICP, diferencial, pies
per a tres línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, inclòs escomesa,
tot segons esquema unifilar de projecte.
CINC-CENTS SETANTA EUROS
0607

ML

TUB CANAFLEX 80 MM.

1,92

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex.
UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0608

ML

CABLE DE COURE NU DE 16 MM

1,12

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta
a terra de la instal.lació.
UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
0609

UT

PIQUETA COURE

5,58

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i
connex ió amb el cable de terra.
CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0610

Ml

CONDUCTOR 0,6/1 Kv i 2X 2,5

0,70

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 2 x 2,5 mm.
de secció, inclòs connexions a lluminàries i quadres, tot segons especificacions de projecte.
ZERO EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0611

Ml

CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x10+2x2,5

2,70

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 10 + 2 x
2,5 mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte.
DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

0612

UT

LLUMINÀRIA PRA-404/A/A60 400W

284,00

De subministrament i col.locació de lluminària PRA-404/A/A60 de Carandini, equipada amb
equip de WMH 400W, inclòs accessoris de connexió, cablejat interior del llum i fusibles de cristall, tot segons especificacions de projecte.
DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
0613

UT

CAIXA DE FUSSIBLES

85,09

Subministrament i col.locació de caix a de fussibles centralitzada de les lluminàries encastades,
inclòs fussibles, accessoris, mecanismes i equips necessaris pel correcte funcionament.
VUITANTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
0614

UT

PROJECTE ELÈCTRIC I LEGALITZACIÓ

600,00

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos i tax es.
SIS-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 07 PAVIMENTACIÓ
0702

M2

PAVIMENT FORMIGÓ VIST HM-20, 20 CM

24,40

De pav iment de formigó HM-20/Tov a/20/IIa (fck 200 Kg/cm2), de 20 cm. de gruix, i acabat remolinat o escombrat per quedar v ist.
VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
07011

M3

TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2

17,76

De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió, humectació o
dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).
DISSET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
2002

M

MARCAT I SENYALITZACIÓ

2,74

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense
diluir; per a marcat i senyalització de pista poliesportiva, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues
o discontínues.
DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020

Pàgina

8

QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 08 GESTIÓ DE RUNES
18001

UT

GESTIO DE RUNES

1.900,00

MIL NOU-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
0901

UT

PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS ESS

1.500,00

Partida de seguretat i salut corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut en el treball de l'obra.
MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 10 UNITATS D'OBRA IMPREVISTES
1001

PA

OBRES IMPREVISTES

1.979,18

Unitats d'obra imprevistes a justificar amb els quadres de preus del projecte
MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS
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7.3-

QUADRE DE PREUS 2 (DESCOMPOSATS)

QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
0101

UT

REPLANTEIG D'ALINIACIONS
De replanteig de les aliniacions i rasants de carrers i murs, per a la sev a correcta ex ecució.

1000125

14,000 H.

Topògraf

18,00

252,00

1000130

14,000 H.

Ajudant topògraf

16,00

224,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

476,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS
0102

M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT
Ex cav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.

2000010

0,045 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

1,80

2000068

0,045 H.

Retro Giratoria

55,00

2,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
0103

C1501700

m3 TRANSPORT DE TERRES
Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0,240 h

Camió transp.7 t

30,00

7,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT CÈNTIMS
0104
1000015

UT
1,000 H.

TRASLLAT JOCS INFANTILS
Oficial 1a.

18,00

18,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS
000200

M2 EXTRACCIÓ PAVIMENT FORMIGÓ EXISTENT
Ex tracció de pav iment ex sistent de formigó armat de fins a 15 cm de gruix , mitjançant retroex cav adora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega i transport a abocador de runes. Inclòs tax es d'abocador.

1000015

0,100 H.

Oficial 1a.

18,00

1,80

10001

0,079 h

RETROEXCAVADORA

65,00

5,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 02 FONAMENTS I MURS
0201

M3 EXCAVACIÓ DE RASES
D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs tall del pav iment de formigó, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.

2000010

0,100 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

4,00

2000060

0,100 H.

Pala retroex cav ad s/pneumatics

40,00

4,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS
0202

M3 FORMIGÓ DE NETEJA
Formigó de neteja i aniv ellament abocat a rasa i posterior niv ellat.

1000015

0,100 H.

Oficial 1a.

18,00

1000040

0,100 H.

Manobre

16,00

1,80
1,60

3000029

1,100 M3 Formigó de netaja

58,00

63,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS
0203

M3 FONAMENT ARMAT HA-25, ACER B-500-S
Fonament de formigó armat HA-25/Tov a/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb la quantitat definida
en plànols de projecte, inclòs encofrat per rev estir.

1000015

0,300 H.

Oficial 1a.

18,00

1000040

0,300 H.

Manobre

16,00

4,80

3000035

1,100 M3 Formigó HM-25/Tov a/20/IIa

75,00

82,50

1,00

40,00

040750

40,000 KG Acer B-500-S ferrallat

5,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

132,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
02041

M3 MUR FORMIGÓ DE 30 CM. 2 CARES
Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tov a/20/IIa (fck 250 Kg/cm2), armat amb la quantitat definida en plànols de projecte amb acer corrugat B-500-S i encofrat a dues cares per rev estir.

1000015

1,500 H.

Oficial 1a.

18,00

27,00

1000040

1,500 H.

Manobre

16,00

24,00

3000035

1,100 M3 Formigó HM-25/Tov a/20/IIa

75,00

82,50

50,000 KG Acer B-500-S ferrallat

1,00

50,00

3,350 M2 Encofrat de murs v ist

27,15

90,95

040750
E32DD123

TOTAL PARTIDA ....................................................

274,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
0205

M3 PILAR DE FORMIGÓ
Pilar de formigó armat, amb encofrat per anar v ist, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3

1000015

1,500 H.

Oficial 1a.

18,00

27,00

1000040

1,500 H.

Manobre

16,00

24,00

3000035

1,100 M3 Formigó HM-25/Tov a/20/IIa

75,00

82,50

50,000 KG Acer B-500-S ferrallat

1,00

50,00

3,350 M2 Encofrat de murs v ist

27,15

90,95

040750
E32DD123

TOTAL PARTIDA ....................................................

274,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 03 ESTRUCTURA FUSTA
0300

UT

RECOLÇAMENT PORTICS
Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galv anitzat en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planx a, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

03015

1,000 U

PEUS PILAR

50,00

50,00

03012

0,139 h

OFICIAL 1ª MUNTADOR D'ESTRUCTURA DE FUSTA

18,00

2,50

03013

0,070 h

AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA DE FUSTA

16,00

1,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

53,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
0301

UT

PORTICS FUSTA
Portics de fusta laminada d'av et, per a una llum de 19,50m, treballada al taller i amb tractament fungicida insectisida, i una capa de color a definir, col·locada sobre suports d'acer. Els portics formats per 3 articulacions estan composats per: 2 bigues de secció v ariable de 200x 720x /400mm, 2 pilars de 200x 360mm units a terra i als cav alls
amb ferramenta especial, i 2 tornapuntes dobles amb forma d'arc de 2x 100x 360mm i 16 líneas de corretges de
120x 280 unides als pòrtics amb cargolaria comercial. Detalls segons plànols.

03011

1,000 m2 PORTICS DE FUSTA

11.000,00

11.000,00

03012

0,139 h

OFICIAL 1ª MUNTADOR D'ESTRUCTURA DE FUSTA

18,00

2,50

03013

0,070 h

AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA DE FUSTA

16,00

1,12

03014

2,773 h

GRUA AUTOPROPULSADA

70,00

194,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

11.197,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE MIL CENT NORANTA-SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
0302

ut

TRIANGULACIONS
Triangulacions amb tirants metàl·lics dels pòrtics ex trems (pilar i jàsseres) per estabilitzar la construcció.

03018

1,000 ut

TIRANTS METÀL·LICS

150,00

150,00

03012

0,139 h

OFICIAL 1ª MUNTADOR D'ESTRUCTURA DE FUSTA

18,00

2,50

03013

0,070 h

AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA DE FUSTA

16,00

1,12

03014

2,773 h

GRUA AUTOPROPULSADA

70,00

194,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

347,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 04 COBERTA
0401

M2 COBERTA SANDWITX
Subministrament i muntatge de coberta ex terior. Formada per panell sandv itx aïllant d'acer, per a cobertes, amb la
superfície ex terior grecada i la superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm d'amplada, format per doble
cara metàl·lica de x apa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor ex terior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i
ànima aïllant de poliuretà de 50mm de gruix i de densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris.

A012M000

0,150 H

OFICIAL 1A MUNTADOR

16,00

B045

0,150 H

AJUDANT MUNTADOR

14,00

2,10

B041

1,130 ML PANELL SANDVITX

22,00

24,86

B042

1,000 U

KIT ACCESSORIS

1,00

1,00

B043

2,100 M

SEGELLAT CAVALCAMENTS

4,05

8,51

B044

0,070 KG PINTURA ANTIOXIDANT

1,00

0,07

C150GA00

0,010 H

100,00

1,00

GRUA AUTOPROPULSADA

2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
0402

ML CARANER COBERTA
CARANER DE XAPA METÀLICA PRELACADA O SIMILAR D'IDENTIQUES CARACTERISTIQUESDE 500MM DE
DESENVOLUPAMENT, INCLOU SELLATS, REMATS I JUNTA D'ESTANQUEITAT.

A012M000

0,100 H

OFICIAL 1A MUNTADOR

16,00

B045

0,100 H

AJUDANT MUNTADOR

14,00

1,40

B01

1,000 ML CARANER METÀLICA PRELACADA 500MM

18,00

18,00

C150GA00

0,010 H

100,00

1,00

GRUA AUTOPROPULSADA

1,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS
G060071

ML CANAL GALVANITZADA
Canal de planx a galv anitzada circular col.locada amb anclatges a la coberta, inclòs solaps i segellat de juntes intermitges i conex ions amb els baix ants.

A012M000

0,100 H

OFICIAL 1A MUNTADOR

16,00

B045

0,100 H

AJUDANT MUNTADOR

14,00

1,40

B02

1,000 ML CANAL METÀLICA PRELACADA 500MM

18,00

18,00

C150GA00

0,010 H

100,00

1,00

GRUA AUTOPROPULSADA

1,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS
G06008

ML BAIXANTS D'ACER GALVANITZAT
De baix ant d'acer galv anitzat de 90 mm de diàmetre, aferrat al portics de fusta amb abraçadores, inclòs connex ions a la x arx a general.

A012M000

0,100 H

OFICIAL 1A MUNTADOR

16,00

B045

0,100 H

AJUDANT MUNTADOR

14,00

1,40

B05

1,000 ML BAIXANT D'ACER GALVANITZADA

40,00

40,00

C150GA00

0,010 H

100,00

1,00

GRUA AUTOPROPULSADA

1,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

44,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS

11 de diciembre de 2020

Pàgina

4

QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 05 XARXA DE SANEJAMENT
0501

ML CANONADA PVC REFORÇAT 200 MM
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connex ions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.

1000015

0,035 H.

Oficial 1a.

18,00

1000040

0,035 H.

Manobre

16,00

0,63
0,56

3000382

1,000 Ml

Tub pv c alv eolar 200 mm.

11,32

11,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
0502

Ml

REIXA RECOLLIDA AIGÜES SUPERFIC.
Subministrament i col.locació de reix a prefabricada amb canal de formigó i reix a de fosa tipus Aco drain o similar,
amb una secció lliure de 16 x 16 cm., col.locada amb morter, inclòs reix a i marc de fosa dúctil i connex ió a la
x arx a de sanejament amb tub de 200 mm.

1000015

1,100 H.

Oficial 1a.

18,00

19,80

1000040

1,190 H.

Manobre

16,00

19,04

3000446

1,000 Ml

Marc i reix a de fosa dúctil

21,04

21,04

3000441

1,000 Ml

Canal prefabricada formigó 16x 16

27,05

27,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT
0201

M3 EXCAVACIÓ DE RASES
D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs tall del pav iment de formigó, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.

2000010

0,100 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

4,00

2000060

0,100 H.

Pala retroex cav ad s/pneumatics

40,00

4,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS
0602

M3 REPLÈ DE RASES AMB SORRA
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió i refinatge.

1000040

0,150 H.

Manobre

16,00

2,40

2000060

0,050 H.

Pala retroex cav ad s/pneumatics

40,00

2,00

2000110

0,150 H.

Piconadora manual

10,00

1,50

3000085

1,000 M3 Sorra fina

15,87

15,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
0603

M3 REPLÈ RASES MATERIAL EX CAVACIÓ
De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30 cm. de gruix màx im, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).

1000040

0,150 H.

Manobre

16,00

2,40

2000060

0,050 H.

Pala retroex cav ad s/pneumatics

40,00

2,00

2000110

0,150 H.

Piconadora manual

10,00

1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
0604

UT

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x 40x 60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x 40 cm.

1000015

0,800 H.

Oficial 1a.

18,00

14,40

1000040

0,800 H.

Manobre

16,00

12,80

3000775

1,000 Ut

Arqueta prefabricada comptador

61,52

61,52

3000430

1,000 Ut

Marc i tapa de fosa de 40 x 40

12,02

12,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

100,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
0605

UT

COL.LOCACIÓ CAIX A CAHORS
De col.locació de caix a Cahors ref.532225, d'una sortida, inclòs construcció de sòcol de formigó prefabricat per al
seu sosteniment i part porporcional de connex ions, cablejat interior i accessoris segons especificacions de projecte.(La caix a la subministra la Company ia)

1000115

1,000 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

1000120

1,000 H

Ajudant instal.lador

16,00

16,00

1000015

1,000 H.

Oficial 1a.

18,00

18,00

1000040

1,000 H.

Manobre

16,00

16,00

3000038

0,010 M3 Morter CP M-40a

45,08

0,45

3001278

1,000 UT

33,21

33,21

Sòcol prefabricat de sosteniment

18,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

101,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020

Pàgina

6

QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

0606

UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

QUADRE ELÈCTRIC COMPLET
De subministrament i instal.lació de quadre complet per a maniobra, de triple tarifa i doble niv ell, format per armari
amb porta i tanca, caix es de doble aïllament, comptador, ICP, diferencial, pies per a tres línies, regleta de borns,
cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, inclòs escomesa, tot segons esquema unifilar de projecte.

1000115

5,000 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

1000120

5,000 H

Ajudant instal.lador

16,00

90,00
80,00

3000458

1,000 UT

Quadre elèctric complet

400,00

400,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

570,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA EUROS
0607

ML TUB CANAFLEX 80 MM.
De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex .

1000115

0,030 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

0,54

1000120

0,030 H

Ajudant instal.lador

16,00

0,48

3000465

1,000 Ml

Tub canaflex 80 mm

0,90

0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
0608

ML CABLE DE COURE NU DE 16 MM
De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta a terra de la instal.lació.

1000115

0,010 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

0,18

1000120

0,010 H

Ajudant instal.lador

16,00

0,16

3000470

1,000 ML Cable coure nu de 16 mm

0,78

0,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
0609

UT

PIQUETA COURE
De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connex ió amb el
cable de terra.

1000115

0,010 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

0,18

1000120

0,010 H

Ajudant instal.lador

16,00

0,16

3000480

1,000 Ut

Piqueta 1.5 m

4,58

4,58

3000485

1,000 Ut

Grapa connex ió piqueta

0,66

0,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
0610

Ml

CONDUCTOR 0,6/1 Kv i 2X2,5
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 2 x 2,5 mm. de secció, inclòs
connex ions a lluminàries i quadres, tot segons especificacions de projecte.

1000115

0,003 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

0,05

1000120

0,003 H

Ajudant instal.lador

16,00

0,05

3000535

1,000 Ml

Cable coure 2x 2,5

0,60

0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
0611

Ml

CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x10+2x2,5
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 10 + 2 x 2,5 mm. de secció, inclòs connex ions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte.

1000115

0,008 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

0,14

1000120

0,008 H

Ajudant instal.lador

16,00

0,13

3000493

1,000 Ml

Cable coure 4x 10

1,83

1,83

3000535

1,000 Ml

Cable coure 2x 2,5

0,60

0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
11 de diciembre de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

0612

UT

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

LLUMINÀRIA PRA-404/A/A60 400W
De subministrament i col.locació de lluminària PRA-404/A/A60 de Carandini, equipada amb equip de WMH 400W,
inclòs accessoris de connex ió, cablejat interior del llum i fusibles de cristall, tot segons especificacions de projecte.

1000115

1,000 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

1000120

1,000 H

Ajudant instal.lador

16,00

18,00
16,00

3000667

1,000 Ut

Lluminaria PRA-404/A/A60 de Carandini

250,00

250,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

284,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS
0613

UT

CAIXA DE FUSSIBLES
Subministrament i col.locació de caix a de fussibles centralitzada de les lluminàries encastades, inclòs fussibles,
accessoris, mecanismes i equips necessaris pel correcte funcionament.

1000115

1,000 H

Oficial 1a. instal.lador

18,00

1000120

1,000 H

Ajudant instal.lador

16,00

18,00
16,00

3000630

1,000 Ut

Caix a de fussibles, equip i acce

51,09

51,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
0614
3000663

UT
1,000 UT

PROJECTE ELÈCTRIC I LEGALITZACIÓ
De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos i tax es.
Projecte elèctric i legalització

600,00

600,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

11 de diciembre de 2020
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 07 PAVIMENTACIÓ
0702

M2 PAVIMENT FORMIGÓ VIST HM-20, 20 CM
De pav iment de formigó HM-20/Tov a/20/IIa (fck 200 Kg/cm2), de 20 cm. de gruix , i acabat remolinat o escombrat
per quedar v ist.

1000015

0,200 H.

Oficial 1a.

18,00

1000040

0,200 H.

Manobre

16,00

3,60
3,20

3000021

0,200 M3 Formigó HM-20/Tov a/20/IIa

68,00

13,60

040750

4,000 KG Acer B-500-S ferrallat

1,00

4,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
07011

M3 TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2
De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).

1000040

0,028 H.

Manobre

16,00

0,45

2000015

0,028 H.

Camió gros 20 Tn

50,00

1,40

2000030

0,028 H.

Camió regador

40,00

1,12

2000075

0,028 H.

Piconadora v ibrad.autopropulsada

55,00

1,54

2000095

0,025 H.

Motoniv elladora

50,00

1,25

3000070

1,000 M3 Tot-ú artificial Z-2

12,00

12,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
2002

M

MARCAT I SENYALITZACIÓ
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, tex tura llisa, la primera
mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcat i seny alització
de pista poliesportiv a, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues.

200101

0,070 H

OFICIAL 1ª PINTOR

18,00

1,26

200102

0,070 H

AJUDANT PINTOR

14,00

0,98

200201

0,010 l

PINTURA PLÀSTICA

10,02

0,10

200202

2,000 M

CINTA ADHESIVA

0,20

0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 08 GESTIÓ DE RUNES
18001

UT

GESTIO DE RUNES
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS EUROS

11 de diciembre de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
0901

UT

PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS ESS
Partida de seguretat i salut corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut en el treball de l'obra.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

11 de diciembre de 2020

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 10 UNITATS D'OBRA IMPREVISTES
1001

PA

OBRES IMPREVISTES
Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.979,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

11 de diciembre de 2020

Pàgina
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7.4-

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

476,00

476,00

100,14

4,28

428,60

110,00

7,20

792,00

3,00

18,00

54,00

162,60

6,94

1.128,44

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
01.01

UT REPLANTEIG D'ALINIACIONS

De replanteig de les aliniacions i rasants de carrers i murs, per a la seva correcta execució.

01.02

M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT

Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.

01.03

m 3 TRANSPORT DE TERRES

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

01.04

01.05

UT TRASLLAT JOCS INFANTILS

M2 EXTRACCIÓ PAVIMENT FORMIGÓ EX ISTENT

Extracció de paviment ex sistent de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclòs càrrega i transport a
abocador de runes. Inclòs taxes d'abocador.

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS...................................................................................

11 de diciembre de 2020

2.879,04

Pàgina

1

PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

58,89

8,00

471,12

7,19

67,20

483,17

56,70

132,70

7.524,09

8,06

274,45

2.212,07

7,25

274,45

1.989,76

CAPITOL 02 FONAMENTS I MURS
02.01

M3 EXCAVACIÓ DE RASES

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs tall del paviment de formigó,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.

02.02

M3 FORMIGÓ DE NETEJA

Formigó de neteja i anivellament abocat a rasa i posterior nivellat.

02.03

M3 FONAMENT ARMAT HA-25, ACER B-500-S

Fonament de formigó armat HA-25/Tov a/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb la
quantitat definida en plànols de projecte, inclòs encofrat per revestir.

02.04

M3 MUR FORMIGÓ DE 30 CM. 2 CARES

Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix, amb formigó HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2), armat
amb la quantitat definida en plànols de projecte amb acer corrugat B-500-S i encofrat a dues cares per
revestir.

02.05

M3 PILAR DE FORMIGÓ

Pilar de formigó armat, amb encofrat per anar vist, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 120 kg/m3

TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS I MURS ..........................................................................................................

11 de diciembre de 2020

12.680,21

Pàgina

2

PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,00

53,62

750,68

7,00

11.197,73

78.384,11

24,00

347,73

8.345,52

CAPITOL 03 ESTRUCTURA FUSTA
03.01

UT RECOLÇAMENT PORTICS

Elements d'unió i recolzament per estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i col·locat a l'obra

03.02

UT PORTICS FUSTA

Portics de fusta laminada d'avet, per a una llum de 19,50m, treballada al taller i amb tractament fungicida insectisida, i una capa de color a definir, col·locada sobre suports d'acer. Els portics formats per
3 articulacions estan composats per: 2 bigues de secció v ariable de 200x720x /400mm, 2 pilars de
200x 360mm units a terra i als cav alls amb ferramenta especial, i 2 tornapuntes dobles amb forma
d'arc de 2x 100x360mm i 16 líneas de corretges de 120x 280 unides als pòrtics amb cargolaria comercial. Detalls segons plànols.

03.03

ut TRIANGULACIONS

Triangulacions amb tirants metàl·lics dels pòrtics extrems (pilar i jàsseres) per estabilitzar la construcció.

TOTAL CAPITOL 03 ESTRUCTURA FUSTA..........................................................................................................

11 de diciembre de 2020

87.480,31

Pàgina
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PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

789,60

39,94

31.536,62

33,60

22,00

739,20

67,20

22,00

1.478,40

58,40

44,00

2.569,60

CAPITOL 04 COBERTA
04.01

M2 COBERTA SANDWITX

Subministrament i muntatge de coberta exterior. Formada per panell sandvitx aïllant d'acer, per a cobertes, amb la superfície exterior grecada i la superfície interior llisa, de 30 mm d'espessor i 1000 mm
d'amplada, format per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor
ex terior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 50mm de gruix i de densitat
mitjana 40 kg/m³, i accessoris.

04.02

ML CARANER COBERTA

CARANER DE XAPA METÀLICA PRELACADA O SIMILAR D'IDENTIQUES CARACTERISTIQUESDE 500MM DE DESENVOLUPAMENT, INCLOU SELLATS, REMATS I JUNTA
D'ESTANQUEITAT.

04.03

ML CANAL GALVANITZADA

Canal de planx a galvanitzada circular col.locada amb anclatges a la coberta, inclòs solaps i segellat
de juntes intermitges i conex ions amb els baix ants.

04.04

ML BAIXANTS D'ACER GALVANITZAT

De baixant d'acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, aferrat al portics de fusta amb abraçadores, inclòs connex ions a la x arxa general.

TOTAL CAPITOL 04 COBERTA..............................................................................................................................

11 de diciembre de 2020

36.323,82

Pàgina
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PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

94,00

12,51

1.175,94

8,00

86,93

695,44

CAPITOL 05 XARXA DE SANEJAMENT
05.01

ML CANONADA PVC REFORÇAT 200 MM

De canonada de pv c alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.

05.02

Ml REIXA RECOLLIDA AIGÜES SUPERFIC.

Subministrament i col.locació de reixa prefabricada amb canal de formigó i reix a de fosa tipus Aco
drain o similar, amb una secció lliure de 16 x 16 cm., col.locada amb morter, inclòs reixa i marc de
fosa dúctil i connex ió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm.

TOTAL CAPITOL 05 XARXA DE SANEJAMENT....................................................................................................

11 de diciembre de 2020

1.871,38

Pàgina

5

PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,40

8,00

43,20

1,80

21,77

39,19

3,60

5,90

21,24

1,00

100,74

100,74

1,00

101,66

101,66

1,00

570,00

570,00

60,00

1,92

115,20

60,00

1,12

67,20

12,00

5,58

66,96

75,00

0,70

52,50

CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT
06.01

M3 EXCAVACIÓ DE RASES

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs tall del paviment de formigó,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització i esgotament d'aigua si és necessari.

06.02

M3 REPLÈ DE RASES AMB SORRA

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs extensió i refinatge.

06.03

M3 REPLÈ RASES MATERIAL EXCAVACIÓ

De replè de rases amb material de la pròpia ex cavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).

06.04

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.

06.05

UT COL.LOCACIÓ CAIXA CAHORS

De col.locació de caix a Cahors ref.532225, d'una sortida, inclòs construcció de sòcol de formigó prefabricat per al seu sosteniment i part porporcional de connexions, cablejat interior i accessoris segons
especificacions de projecte.(La caix a la subministra la Companyia)

06.06

UT QUADRE ELÈCTRIC COMPLET

De subministrament i instal.lació de quadre complet per a maniobra, de triple tarifa i doble niv ell, format per armari amb porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador, ICP, diferencial, pies per a
tres línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la fotoelèctrica, rellotge horari, inclòs escomesa, tot segons esquema unifilar de projecte.

06.07

ML TUB CANAFLEX 80 MM.

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex .

06.08

ML CABLE DE COURE NU DE 16 MM

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta a
terra de la instal.lació.

06.09

UT PIQUETA COURE

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.

06.10

Ml CONDUCTOR 0,6/1 Kv i 2X2,5

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 2 x 2,5 mm. de
secció, inclòs connex ions a lluminàries i quadres, tot segons especificacions de projecte.

11 de diciembre de 2020

Pàgina
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PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI
06.11

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

60,00

2,70

162,00

9,00

284,00

2.556,00

3,00

85,09

255,27

1,00

600,00

600,00

Ml CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x10+2x2,5

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 10 + 2 x 2,5
mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons especificacions de projecte.

06.12

UT LLUMINÀRIA PRA-404/A/A60 400W

De subministrament i col.locació de lluminària PRA-404/A/A60 de Carandini, equipada amb equip de
WMH 400W, inclòs accessoris de connex ió, cablejat interior del llum i fusibles de cristall, tot segons
especificacions de projecte.

06.13

UT CAIXA DE FUSSIBLES

Subministrament i col.locació de caixa de fussibles centralitzada de les lluminàries encastades, inclòs fussibles, accessoris, mecanismes i equips necessaris pel correcte funcionament.

06.14

UT PROJECTE ELÈCTRIC I LEGALITZACIÓ

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impostos i tax es.

TOTAL CAPITOL 06 XARXA D'ENLLUMENAT......................................................................................................

11 de diciembre de 2020

4.751,16

Pàgina
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PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.215,77

24,40

29.664,79

67,27

17,76

1.194,72

158,90

2,74

435,39

CAPITOL 07 PAVIMENTACIÓ
07.01

M2 PAVIMENT FORMIGÓ VIST HM-20, 20 CM

De paviment de formigó HM-20/Tova/20/IIa (fck 200 Kg/cm2), de 20 cm. de gruix , i acabat remolinat o escombrat per quedar vist.

07.02

M3 TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2

De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).

07.03

M

MARCAT I SENYALITZACIÓ

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir;
per a marcat i seny alització de pista poliesportiva, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues.

TOTAL CAPITOL 07 PAVIMENTACIÓ....................................................................................................................

11 de diciembre de 2020

31.294,90

Pàgina
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PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.900,00

1.900,00

CAPITOL 08 GESTIÓ DE RUNES
08.01

UT GESTIO DE RUNES

TOTAL CAPITOL 08 GESTIÓ DE RUNES..............................................................................................................

11 de diciembre de 2020

1.900,00

Pàgina

9

PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.500,00

1.500,00

CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
09.01

UT PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS ESS

Partida de seguretat i salut corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut en el treball de l'obra.

TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT..........................................................................................................

11 de diciembre de 2020

1.500,00

Pàgina

10

PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNIIPAL POLIVALENT
CODI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.979,18

1.979,18

CAPITOL 10 UNITATS D'OBRA IMPREVISTES
10.01

PA OBRES IMPREVISTES

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte

TOTAL CAPITOL 10 UNITATS D'OBRA IMPREVISTES.......................................................................................

1.979,18

TOTAL......................................................................................................................................................................

182.660,00

11 de diciembre de 2020
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8- PRESSUPOST:
RESUM DE PRESSUPOST
MILLORA I ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL POLIVALENT
VILALLONGA DE TER
Capitol

Resum

1

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

2.879,04 €

2

FONAMENTS I MURS

12.680,21 €

3

ESTRUCTURA FUSTA

87.480,31 €

4

COBERTA

36.323,82 €

5

XARXA SANEJAMENT

1.871,38 €

6

XARXA ENLLUMENAT

4.751,16 €

7

PAVIMENTACIÓ

8

GESTIÓ DE RESIDUS

1.900,00 €

9

SEGURETAT I SALUT

1.500,00 €

10

OBRES IMPREVISTES

1.979,18 €

31.294,90 €

182.660,00 €
13 % Despeses Generals

23.745,80 €

6 % Benefici Industrial

10.959,60 €
217.365,40 €

21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA

45.646,73 €
263.012,13 €

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL per la realització de les obres de MILLORA I ADEQUACIÓ
D’INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL POLIVALENT a la zona esportiva de Vilallonga de Ter, promogudes
per l’ AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER s’estima, d’acord amb el pressupost adjunt, en
#182.660,00€#, al qual aplicant-hi el 13% de Despeses Generals, el 6% de Benefici industrial i el 21%
d’ IVA, generen un PRESSUPOST DE CONTRACTA de DOS CENTS SEIXANTA TRES MIL DOTZE
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS.
#263.012,13.-€#
Vilallonga de Ter, desembre de 2020
L’Arquitecte,

PERE ORRI I PÉREZ

8.2- PROGRAMA D’OBRA:
Donat el tipus d’obra que es projecte, es proposa un termini d’execució de SIS MESOS, a
partir de la data de signatura de l’acta de replanteig.
A continuació s’adjunta el programa d’obra.
PROGRAMA D'OBRA:
MESOS
1

1 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1439,52

2 FONAMENTS I MURS

2

3

4

5

6

2.879,04 €

12680,21

12.680,21 €

3 ESTRUCTURA FUSTA
4 COBERTA

87.480,31 €

87480,31

36.323,82 €

36323,82

5 XARXA SANEJAMENT
6 XARXA ENLLUMENAT

1.871,38 €

1871,38
2375,58

7 PAVIMENTACIÓ

4.751,16 €

2375,58

9388,47

8 GESTIÓ DE RESIDUS

TOTALS

1439,52

21906,43

31.294,90 €

950,00

1.900,00 €

300,00

300,00

150,00

300,00

150,00

300,00

10 OBRES IMPREVISTES

1.500,00 €

395,84

395,84

197,92

395,84

197,92

395,84

1.979,18 €

TOTAL MENSUAL

2135,36

29401,00

87828,23

37019,66

2723,50

23552,27

182.660,00 €

405,72

5586,19

16687,36

7033,73

517,46

4474,93

34.705,40 €

34987,19 104515,59

44053,39

3240,96

28027,20

217.365,40 €

21948,27

9251,21

680,60

5885,71

45.646,73 €

42334,49 126463,87

53304,60

3921,56

33912,91

263.012,13 €

9 SEGURETAT I SALUT

13% Despeses Gnrals i 6% BI

950,00

Subtotal

2541,07

21% IVA

533,63

TOTAL

3074,70

7347,31

8.3- Classificació del contractista
Per l’execució de les obres no cal exigir al Contractista cap classificació específica.
8.4- Consideracions finals
El present Projecte compleix la Normativa vigent aplicable a aquest tipus d’obres.
El present Projecte comprèn una obra complerta, susceptible d’ésser entregada a l’ús
general i públic corresponent.
No es preveu fórmula de revisió de preus atenent al curt termini d’execució de les obres.
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les
corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà,
almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

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

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

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Fases d’execució
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin
els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant
periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran
prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs.
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets
i els envanets de riosta.
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió
dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i
les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no
s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la
fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a
peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar.
1.2
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen.
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es
detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas
s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.3
Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment
combustibles.

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta
amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En
els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura
que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com
si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les
de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre
ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar
o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre
la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força
per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i
en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars
i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes.
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix,
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen.
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament.
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat
a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat
no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta
és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre
mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major
trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures
a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les
lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final
les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus.
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius
de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran
mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los,
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .
Execució
Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats,
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.

1 NETEJA DEL TERRENY
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Components
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals
Execució
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F.
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.
Amidament i abonament
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació.
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment.
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions,
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives.

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny.
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani,
garatges, dipòsits o altres utilitzacions.
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.
Components
Terres de préstec o pròpies.
Característiques tècniques mínimes
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar
esfondraments i perill per a les construccions annexes.
Control i acceptació
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.
Execució
Condicions prèvies
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos.
Fases d’execució
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 .
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny.
Amidament i abonament
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació.
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T.
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense
increment de cost.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a
totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny.
3 REBLERTS I TERRAPLENS
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys
o es porten a terme obres similars.
Les diferents capes o zones que els componen són:
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny.
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació.
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75
Components
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1.
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2
Amidament i abonament
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà
la càrrega, compactació i transport.
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació,
anivellació i cànon de préstec corresponent.
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè.
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost.
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Normes d’aplicació
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Control i acceptació.
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor.
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les
ordres de la D.F.
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.
Control i acceptació
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics.
Amidament i abonament
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància.
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques,

etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.
5 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996.
Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execució
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins
a dipòsit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.
SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses,
segons normativa DB SE-C, punt 4.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000.
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Sabates Contínues
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega,
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i
mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3.
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari

s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures
dels murs.
Fases d’execució
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades.
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre
tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte
amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si
són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de
30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50
diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates
contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en
els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat.
Control i acceptació
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta.
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm).
Amidament i abonament
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació
especificats.
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge
especificats, posat en obra.
1.1.2 Sabates aïllades.
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i
mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin,
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors.
No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si
són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de
l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de
la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de
la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada.
Amidament i abonament
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada.
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació
especificades.
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació
especificades, posat en obra.
1.1.3 Lloses
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les
càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també
fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions del qual en planta són molt grans comparades
amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5.

Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i
mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.
Condicions de disseny
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que
puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars
a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant
juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de
terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no
es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.
Fases d’execució
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran
les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25
cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de
50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior, segons l'article
66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas
necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran
cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa.
Control i acceptació
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. Separació
de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses.
Amidament i abonament
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i formació de junts.
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificades, posat
a l’obra.
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades,
separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació especificats,
posat en obra.
1.1.4 Murs de Contenció
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge.
Característiques tècniques mínimes
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat
segons el CTE DB HS1,punt 2.1.
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat
s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1.
Fases d’execució
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor.
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat
es formigona contra el terreny.
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es
realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat.
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m.

S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà
de 2-3 cm d’espessor.
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través
d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE.
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1.
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur.
Control i acceptació
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur.
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases.
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur.
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur.
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix.
Amidament i abonament
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada.
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.
1.1.5 Murs pantalles
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny
i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6.
Components
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i
mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots.
Execució
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un
cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada
longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T.
Condicions prèvies
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs de
perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements enterrats
(canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, sinó també
aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la pantalla. Quan l’excavació es
produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1.
Fases d’execució
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant juntes de
formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació de rases, col·locació
d’encofrat de juntes entre panells, col·locació d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de
panells, execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i neteja.
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb
separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó
que també col·laboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran
convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les
rasants de formigó i de les armadures.
Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es col·locaran a la rasa els elements que vagin a modelar
les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de l’excavació i
de la pantalla de formigó armat. Els elements es col·locaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada
serà igual a l’espessor de la pantalla.
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud, en
horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per evitar la seva deformació
durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de
7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada.
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es farà de manera
contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant el formigó simultàniament. La
cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat abans de construir la
biga de travada dels panells.
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el formigó
del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials.
Amidament i abonament
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin
segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal
d'executar els acabats indicats a la D.T.
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra.
m3 de biges de travada.

ml d’anclatges.
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals,
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE.
RD 642/2002.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Juntes de dilatació
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els
moviments per canvis de temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions reològiques.
Execució
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant.
Amidament i abonament
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per a la seva col·locació
1.1.2 Pilars
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que
transmeten les càrregues al fonament.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Control i acceptació
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions
circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm.
Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen
en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se
alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades
Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva
separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02.
Fases d’execució
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares
fixes, senyalant-les.
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als
cèrcols o estreps.
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformarlos, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la
disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o
similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat,
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat.
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.

Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i
Desencofrat.
Verificació
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.
Amidament i abonament
ml de suport de formigó armat.
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE.
m3 de formigó armat per a pilars.
1.2 Formigó Armat
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost.
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats,
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i
armadures electrosoldades en gelosia.
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres,
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.
Components
Formigó: aigua, ciment, àrids
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.
Característiques tècniques mínimes
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció.
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament.
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE.
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures.
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE.
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència.
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm.
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >=
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-1010.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm.
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb;
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
Control i acceptació
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents:
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat.
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física.
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin
armadures per a reduïr la fissuració.
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa
vigent.
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat.
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.

Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic,
és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es
dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic,
el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen
elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de
formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix
subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es
realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon
a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra
i es conservaran en condicions anàlogues.
Execució
Condicions prèvies
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat.
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es
dessequi.
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació
del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni.
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Fases d’execució
Execució del ferro
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida
l'ocupació de l'arc elèctric.
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE.
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària
màxima de l'àrid.
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements
separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE.
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats.
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.
Fabricació i transport a l’obra del formigó
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment.
La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus
de ciment no compatible amb el de la massa anterior.
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment.
El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior
a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat.
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta
segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient
formació i experiència.
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps
límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests
fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final
de control.
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.
Posada en obra del formigó
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en
els formigons plàstics o tous.

Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant
d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes,
Desmoldejat i descindrat.
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú.
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament
complimentades.
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que
l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior
a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes
de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves,
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús.
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el
formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest
control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.
Verificació
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja
formigonats
Amidament i abonament
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del
formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials,
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el
doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.
1.3 Encofrats
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades,
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i
els prefabricats de metall-fusta.
Components
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals
d’apuntalament, productes desencofrants.
Execució
Condicions prèvies
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i

ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de col·locar
ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Fases d’execució
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de
control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període
de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons
o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.
Control i acceptació
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat,
es consideraran incloses en els preus dels formigons.
2 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS
1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD,
U, C , Z, o Omega.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda
pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin
a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci
necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha
fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca
pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda
especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són:
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm.
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.

Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
3 ESTRUCTURES DE FUSTA
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb
la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de
fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat
Estructural. RD 314/2006.
Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002.
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN
1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNEEN 383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996.
Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons
DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols.
Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat natural
o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície
brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta
pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests
organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i
fongs, segons el DB SE-M punt 3.
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs especialment
exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant
galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes
UNE).
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa resistència
al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors
de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions
solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat
pugui quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa
de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha
d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element
ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada
a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no
ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a
la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la
peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió,
s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan
es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés
després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que
les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius

Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels
forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una
volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part
roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols
sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És
recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les
peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre
suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona
passada.
Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per
a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó.
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la
D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la
disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la
D.T.. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no
han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està
galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop
col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de
corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de corretges, farratges d’acer protegides, tornilleria
i accessoris.
ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la D.T..
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per
al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i
accessoris necessaris.
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES INCLINADES
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interiorexterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1
Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.
UNE.
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l’aire.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components

Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de
fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim
30 mm.
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements
que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de
plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt,
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material
a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització,
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.
Fases d’execució
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1.
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb
tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells
o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en
bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar
o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates
d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta,
o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o
greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin
per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de
tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic.
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el
cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per
a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent
posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de
l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra
d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior.
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o

quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent
de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats.
Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no
adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament.
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques.
L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement
encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior
de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire
es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En
coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància
màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües.
Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic
necessari.
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta,
l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de
les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap
adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter.
La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions.
En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho
permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta.
Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir
la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els
teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre
xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests
seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules
a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates
d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a
cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates
d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat
s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals
hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com
a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o
acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ.
S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés,
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la
trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec.
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de
protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre
les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar
5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de
la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada
de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin
en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els
elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la
superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre

les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les
condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers,
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments,
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres
i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons.
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon
funcionament d’aquests.
SUBSISTEMA SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres
alleugerides.
Normes d’aplicació
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad.
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment
usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit,
etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes.
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i
40°C.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà
mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s’executaran
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació
a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de

durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la
seva formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es
deixarà a l’espera de l’enrajolat.
Control i acceptació
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a
l'especificat.
Amidament i abonament
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m²,
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.
SUBSISTEMA DEFENSES
1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda
entre zones situades a diferent alçada.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes
amb cargols.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran
protegits del contacte directe amb l'usuari.
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat
mínim 10 cm.
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.
Fases d’execució
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos

tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així mateix
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des
de l'interior.
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter,
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m,
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura,
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk
= 100 kN.
Amidament i abonament
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials.
2 REIXES
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres,
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Components
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge.
Característiques tècniques mínimes
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges.
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres.
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc...
Control i acceptació
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí.
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.
Fases d’execució
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T.
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua.
Control i acceptació
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats.
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació
(ancoratge) segons especificacions de la D.T.
Amidament i abonament
ut de reixa totalment acabada i col·locada.
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors,
gelosies o reixes.
1.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i
mitjans de protecció existents.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran
dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis.
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció
enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP)
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici.
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general
de sanejament.
Components
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè.
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub.
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir
moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Execució

Generalitats
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions
tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric,
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant.
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat:
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces
ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar
la superfície.
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons
per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
Control i acceptació
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció
i d’elevació i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat.
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.
m² parets del pou de registre.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia
eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les
instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net
de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i
ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
1.2 Instal·lació comunitària i interior

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament
i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant,
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior
connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament
al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat:
± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de

fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant.
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs
de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat:
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància
vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació:
aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
1.3 Posta a terra
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.
Components
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica
o de fosa de ferro.
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió.
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.
Arquetes de connexió.

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible.
Placa o piqueta de connexió a terra.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.)
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment,
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les
instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició:
± 20 mm, aplomat: ± 2%
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de
terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà
interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
Amidament i abonament
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra.
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra
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