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1.

DADESGENERALS


1.1


Identificacióiagentsdelprojecte



Projecte: 

TítoldelProjecte 

Projected’urbanitzaciódel’entorndelTeatreMunicipalaMontornès
delVallès.

Objectedel’encàrrec Obresd’urbanització.
Emplaçament

Municipi

L’EntorndelTeatreMunicipalestrobacomprésentreelCarrerdeRiu
MogentilaRambladeSantSadurníendireccióestͲoest,ientreels
límitsdeparcelͼlaendirecciónordͲsud.IncloulaPlaçadeMargarida
XirguielPassatgedelTeatre.


MontornèsdelVallès


Promotor:

Departament

AjuntamentdeMontornèsdelVallès

Representatper

JoséAntonioMonteroDomínguez


Adreça
Telèfon

Alcaldedel’Ajuntament
Av.delaLlibertat,2,08170,MontornèsdelVallès



93721170




6. ANNEXESALAMEMÒRIA

6.1Controldequalitat
6.2Gestióderesidus
6.3Càlculselectricitat
6.4Plànolsdeserveis


7. PRESSUPOST

8. PLECDECONDICIONS

9. ESTUDIDESEGURETATISALUT

Projectista:

Empresa

SEGUIARQUITECTURA,SLP

CIF

BͲ62993449

Representatper

MarcSeguíPié

NIF

38138551ͲC

Nºcolͼlegiat

32705Ͳ0

Adreça

Joncar47Baixos08005Barcelona

Telèfon

933095715
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Tècnicscolͼlaboradors:



EstudideGestiódeResidusdelaconstruccióienderroc:Redactatpelmateixarquitecte
projectista



Càlculd’instalͼlacions:

Empresa
PACIenginyers,S.L.P
CIF

BͲ62529425

Representatper

JordiCarrésGonzález

NIF

46142124F

Correuelectrònic

paci@paci.biz

Adreça

C/LlorençiBarba,61Ͳ63local8D,08025Barcelona

Telèfon

934181584

Instruccionsd’úsimanteniment:Redactatpelmateixarquitecteprojectista




1.3

Fasesdelprojecte

Latotalitatdelprojecteesportaràatermeenunafase.

1.4

Classificaciódelcontractista



ConsiderantelqueesprescriualaLleideContractesdel’Estat,eltipusd’obra,elpressuposti
elterminid’execucióesproposaqueelcontractistatinguilasegüentclassificació:GrupG
Subgrup6Categoriae.

Arquitectetècnic:









1.5

Terminid’execució

Empres

A3.ArquitecturaTécnica,SCP

Elterminid’execucióprevistdesdel’inicifinsal’acabamentdelesobresésde3mesos.

CIF

JͲ62394697



Representatper

JordiAlborsFernandez



NIF

38069759ͲK

Correuelectrònic

a3at@a3at.com

Adreç

Av.Diagonal,357Planta508037Barcelona

Telèfon

932082438


1.2

1.6

Consideracionsfinals
Ͳ1.6.1.Complimentdelesdisposicionsvigents

Esfaconstarquelesobresprojectadesconstitueixenunaobracompleta,susceptibledeser
lliuradaal’úsgeneralopúbliccorresponentiquecompleixenlanormativavigent.
Ͳ1.6.2.Revisiódepreus
D’acordamblescaracterístiquesdel’obraielterminid’execucióprevist,noesproposala
revisiódepreusinclososenelpresentprojecte.

Relaciódeprojectesparcials,documentscomplementarisialtrestècnics

Ͳ1.6.3.Justificaciódepreus

Altrestècnicsoempresescolͼlaboradores:



Lajustificaciódetotsicadascundelspreusquecorresponen,elsquadresdepreusenfuncióde
costosdematerials,màd’obra,maquinàriairendimentprevist,espresentaenelsannexesde
lapresentmemòria.

Estudideseguretatisalut:Redactatperl’arquitectetècnicdelprojecte






1.7

Documentaciódelprojecte

Elpresentprojecteestàcomposatdelssegüentsdocuments:
PladeControldeQualitat:Redactatpelmateixarquitecteprojectista



A.
B.
C.
D.

Memòria
Llistatdeplànols
AnnexosalaMemòria
Normativaaplicable

Projected’urbanitzaciódel’entorndelTeatreMunicipaldeMontornèsdelVallès

E. Pressupost
F. PlecdeCondicions
G. EstudideSeguretatiSalut
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Barcelona,Setembrede2018

MarcSeguíPié,l’Arquitecte
Colͼlegiatnúm.32.705Ͳ0
SEGUÍARQUITECTURAS.L.P.
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2.



MEMÒRIADESCRIPTIVA(MD)

MD1Objectedelprojecte
MD2Antecedents
2.2.1Requisitsnormatius


2.2.2Condicionsdel’emplaçamentil’entornfísic

MD3Descripciódelprojecte


3.1Descripciógeneral



3.2Justificaciódelcomplimentdelanormativaurbanística



3.3Descripciódelprogramafuncional



3.4Accessos



3.5Relaciódesuperfícies
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2.

L’accésalaplantabaixadel’edificiesfapelPassatgedelTeatremitjançantunasèriedeportes
delesqualsunapermetl’accésdirectealquefinsaraeraunadiscotecaenplantasoterrani.
Unapetitaportaenpermetaccediralnivellmésaltdelapeçatriangularfinsavuidestinata
habitatged’emergència.Pelquefaal’aparcamentdelaplantasoterrani,s’accedeixperdos
badalots,unsituatalacantonadasudͲoestdelaplaçail’altreal’inicidelPassatgede
MargaridaXirguperlaRamblaSantSadurní.

MEMÒRIADESCRIPTIVA



MD1 Objectedelprojecte
Elpresentprojecte,redactatperencàrrecdel’AjuntamentdeMontornèsdelVallèsarreldela
remodelaciódelTeatreMunicipalqueestàenmarxa,téperobjecteladefiniciódelesobres
d’urbanitzaciódel’entorndelTeatreMunicipaldeMontornèsdelVallès.
Elsobjectiusprincipalsdelprojectebusquenlamilloradel’entornexistentdelTeatre
Municipalil’adaptaciód’aquestalesnovescotesd’accésdelTeatreMunicipaldeMontornès
delVallèspertaldemillorarl’accessibilitatdel’activitat.




ElbadalotdelpàrquingsituatalacantonadasudͲoestdelaplaça,objectedelprojecte,està
configuratperunvolumdeformaestranyaambdiferentsalçades.
LazonaenjardinadasituadaalllargdelPassatgedelTeatreestàtancadaperunmur
perimetraliinclouungrupd’arbratidiversesplantes.



EldesnivellentreelPassatgedeMargaridaXirguielcarrerdelRiuMogentesresolmitjançant
unarampaiunesescales,mentrequeeldesnivellentreelmateixpassatgeilaplaçaesresol
ambunmuralllargdelcostatnord,culminantambunesescalesalcostatdel’edificació.

2.1Requisitsnormatius

Pelquefaalessevesprestacions,laurbanitzaciócompleixelsrequisitsbàsicsdequalitat
establertsperlaLleid’Ordenaciód’Edificació(LOEllei38/1999)idesenvolupatsprincipalment
perCodiTècnicdel’Edificació(CTERD.314/2006).
Igualmentesdónacomplimentalarestadenormativatècnica,d’àmbitestatal,autonòmici
municipalquelisiguid’aplicació.



Elmobiliariexistentinclouquatrebancsdefusta.

MD2 Antecedents




LapavimentacióalllargdelPassatgedelTeatreilaPlaçadeMargaridaXirguconsisteixen
rajoladeformigóambacabatderentat.

Finalment, esmentar que l’àmbit de projecte disposa actualment de sistema
d’enllumenatpúblic,ilͼluminantlaPlaçadeMargaridaXirguielPassatgedelTeatreamb
bàculsobéamblluminàriesfixadessobrelamateixafaçanadelTeatre.





2.2Condicionsdel’emplaçamentidel’entornfísic

L’entorndelTeatreMunicipal,situataMontornèsdelVallès,comarcadelVallèsOriental,està
ubicataunaalçadatopogràficade116m.
Estracted’unaplaçaipassatgesexistentsdeconfiguraciórectangularaexcepciódelafaçana
quedonaalaRamblaSantSadurní.Ubicatsal’extremnorddelcascurbà,conviuenambles
tramesurbanesconsolidadesdecaràctertotalmentresidencialiambequipamentspúblics,
comeselColͼlegiPúblicPalaud’Ametllasituatalaparcelͼlaadjacent.
Lasuperfícied’actuacióqueabastaelpresentprojecte,esdetallaacontinuació:
Superfícied’àmbitd’actuaciódinsde“l’entorndelTeatreMunicipalaMontornèsdelVallès”es
de1062,90m2.

MD3 Descripciódelprojecte






3.1Descripciógeneral

Elprojecteresponalademandadel’Ajuntamentdemillorarl’entorndelTeatreMunicipali
adaptarͲloalesnovescotesd’accésdel’edificipertaldemillorarl’accessibilitatal’activitat.
L’accésprincipaldelnouTeatreesbolcaràalaPlaçaMargaridaXirgu,mentrequeelsaccessos
secundarisesfaranpertotsdospassatges.D’aquestamanera,tantalaplaçacomalPassatge
delTeatre,esmodificaràelterrenypertald’adaptarͲsealesnovescotesdelTeatreMunicipal.
Encanvi,enelPassatgedeMargaridaXirgu,esmantindràlacotaexistentiessalvaràel
desnivellambrampesoescalesenelsdiferentspuntsons’haespecificatalsplànols.

Actualmentl’entornquecontéelTeatreMunicipal,estrobacomprésentreduesparcelͼlesen
direcciónordͲsud,pelquel’accésesfapelsPassatgesdelTeatreideMargaridaXirguperla
RambladeSantSadurní,opelsmateixospassatgesilaPlaçadeMargaridaXirgupelCarrerde
RiuMogent.

Lapavimentaciódetotelconjuntesfarànovajuntamentamblesreixesinterceptores,
posterioralterraplenat.Totiquenoesmodificaràl’alçadadelterrenydelPassatgede
MargaridaXirgu,escanviaràelpavimentpertaldedonarͲlihomogeneïtatal’entorn.Es
disposaràdepavimentdellosadeformigótipus“vulcano”quevariaràencoloridimensió,
formantunesfrangesendireccióestͲoest,comesmostraenelplànoldeplanta.

LaPlaçaMargaridaXirguesvacrearalsanysnoranta,sobrelaqueelteatreofereixavuiuna
mitgeracegadegransdimensionsiqueésundelsmotorsperengegaraquestaremodelació
integraliaprofitarperobriraquestequipamentversaquestespaipúblic.

Elmobiliaridelaplaçaconstaràdecincjardineresdeformaquadradaquevariaranen
dimensióenfunciódelasevacolͼlocacióenplanta.Cadajardineraestàformadaperuna
planxametàlͼlicaquesubjectalesterresvegetalsidosbancsdefustadepicupernitzat.
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Albadalotdelpàrquingseliafegiràuntancamentamblamelͼlesmetàlͼliquesiunacoberta
únicaquetancaràtotelvolumexistent,igualqueeltancamentdelbadalotdelpàrquingdel
PassatgedeMargaridaXirguenelprojectederemodelaciódel’edificidelTeatreMunicipal.





3.5Relaciódesuperfícies

ENTORNDELTEATREMUNICIPAL







SUPERFÍCIE

01PassatgedeMargaridaXirgu:







213,06m2

02PlaçadeMargaridaXirgu: 







335,02m2

EldesnivellentreelPassatgedeMargaridaXirguielcarrerdelRiuMogentesresoldràambel
quehihaentreelmateixpassatgeilaplaça,mitjançantunesgradesqueconnectaranlesdues
escalessituadesalsextrems.

03PassatgedelTeatre:









500,92m2

Laxarxadesanejamentesveuràafectadaperlasubstitucióinovaintroducciódereixes
interceptoresal’entorndelTeatreMunicipal.



S’introduiràunsistemaderegperlescincjardineresdelaplaçailazonaenjardinadadel
PassatgedelTeatre.












Elmurperimetraldelazonaenjardinadacreixeràenalçadapertald’ajustarͲsealesnoves
cotesdelPassatgedelTeatre.










Elnouenllumenatpúblicconstaràdevuitfanalsde5metresd’alçadasituatsentrelaplaçaiel
PassatgedelTeatre,idosaplicsadossatsalafaçanadelTeatreMunicipalpelPassatgede
MargaridaXirgu.Esrenovaranelspuntsdellumilescimentacionsdelsmateixos,les
canalitzacionsielcablejat.





3.2Justificaciódelcomplimentdelanormativaurbanística

Toteslesoperacionsesmentadesaladescripciódelprojectes’ajustenalcomplimentdela
normativaurbanísticavigent.



3.3Descripciódelprogramafuncional

L’entorndelTeatreMunicipaldeMontornèsdelVallèscomplementaràidonaràaccésalnou
TeatreMunicipal.Seràunespaipúblicquedonaràllocadiversesactivitatsijuntamentambel
Teatre,buscarandotardemovimentaquestnouespairemodelat.



3.4Accessos

PlaçadeMargaridaXirgu:esl’espaiquedonaràaccésalanovaentradaprincipaldelTeatre
Municipalatravésd’unnoufoyer.L’accésalpàrquingtambéesfaràatravésdelaplaçapel
badalotexistent,totiqueesremodelaràperdonarͲliunaaparençahomogèniaambtotel
projecte.
PassatgedeMargaridaXirgu:connectalaRambladeSantSadurníambelCarrerRiudeMogent
perlabandanorddelaparcelͼla.Lesnovessortidesd’emergènciadelaplantasoterranii
l’aparcament,s’unifiquenenunúniccosalpassatge.
PassatgedelTeatre:connectalaRambladeSantSadurníambelCarrerRiudeMogentperla
bandasuddelaparcelͼla.Lessortidesd’emergènciadelTeatreesfaranpelmateixpassatge,
aixícoml’accésdirecteal’escenari,il’accésdecàrregaidescàrrega.


































Barcelona,Setembrede2018

MarcSeguíPié,l’Arquitecte
Colͼlegiatnúm.32.705Ͳ0
SEGUÍARQUITECTURAS.L.P.
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MEMÒRIACONSTRUCTIVA



MC1Treballsprevis
MC2MovimentdeTerres
MC3FermsiPavimentació



MC4Descripciódelmobiliari
MC5Memòriad’instalͼlacions
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3.

Espreveuuntràficbàsicamentdevianantsentotl’entorndelTeatreMunicipal.

MEMÒRIACONSTRUCTIVA





MC1 Treballsprevis

Abansdelarealitzaciódequalsevoltreballd’enderroci/oconstrucciódel’obraesprocediràa
laimplantaciódelselementsd’obranecessarisperunescondicionshigièniquesideseguretat
eneltreballperacondicionarelsolaralstreballsques’handedesenvolupar.
Eneldocumentdel’EstudideSeguretatiSalutesdesenvolupenlesproteccionsi
senyalitzacionsdelesdiferentsfasesconstructivesreferentsalaimplantaciód’obra,enderroci
extracció,movimentdeterres,instalͼlacionsirevestiments.




MC2 MovimentdeTerres





Elprojectedefineixlasecciódelpavimentenfunciódesiaquestestrobasituatsobrelallosa
delpàrquingono.
Elnouspavimentsprojectatsson:
1. Zonaambaparcamentasota
_Pavimentació:escolͼlocaràunalàminaimpermeablepersobredelallosade
l’aparcamentiesprocediràaabocarunabasedeformigóhmͲ20/b/20/Ideseccióvariable,
segonslacotaques’hagid’assolir,itenintencompteques’hadedeixar5cmpelformigóde
pendents.Finalmentafegiremunabasedemorterd’assentamentdeconsistènciatovai
dosificaciómínimade380kg/m3d’entre3i5cmdegruix,ialdamuntunacapadellosade
formigótipusvulcanoquevariaràencolorimidesenfunciódeonestrobisituada.Ho
trobaremespecificatenelsplànols.
2. Zonaambterrenynaturalasota

Ͳ3.2.1Extraccionsienderrocs

_Pavimentació:s’abocaràunabasedeterranaturalprèviamentcompactadadesecció
variablefinsaassolirlacotadesitjadaialdamuntescolͼlocaràunabasedeformigóarmat
hmͲ20/b/20/Iambrodonsdel8cada20cmigruixde15cm.Finalmentafegiremunabase
demorterd’assentamentdeconsistènciatovaidosificaciómínimade380kg/m3d’entre3
i5cmdegruix,ialdamuntunacapadellosadeformigótipusvulcanoquevariaràencolor
imidesenfunciódeonestrobisituada.Hotrobaremespecificatenelsplànols. 

Prèviamentespreveuladesconnexió,senyalitzacióiprotecciódelesinstalͼlacionselèctriquesi
altresserveisquepuguinquedarafectatsperlesobres.
Lesobresd’extracciócomprenentotselselementsdefinitsalprojecte,comelmobiliariurbà,
reixainterceptora,enllumenatiinstalͼlacions.
Lesobresd’enderroccomprenenl’aixecamentiretiradaderunesdetotelpavimentde
l’entorndelTeatreMunicipalilesescalesimurexistentssituatsalnorddelaplaça.


 Ͳ3.2.2MovimentdeTerres





Esrealitzaràelterraplenatfinsalacotamàxima+86,45,pelqueelsterraplenspresentssónde
0,61metresd’alçadamàxima.

1.Jardinera
ͲPlanxad’acergalvanitzatsoldatiraspatde12mmdegruix

Inicialmentesprocediràalaretiradadelsbancsdefustaconvencionalieldesmuntatgedeles
llumeneres,columnesexteriors,accessorisielementsdesubjecció,aixícoml’enderrocdels
fonamentsdeformigó.Seguidamentesrealitzaràlademoliciódelpaviment,elsinterceptorsi
lesdiferentscapesdesuportdeformigóideformigódependents.Posteriormentesrealitzarà
elterraplenat.

ͲLàminageotèxtil,làminaimpermeable,làminageotèxtil
ͲTerravegetaldejardineriadecategoriamitja,ambunaconductivitatelèctricamenor
d’1,2dS/m
ͲBancsdefustadepicupernitzatde50mmdegruix





MC4 Descripciódelmobiliari

ͲArbre

MC3 FermsiPavimentació

Peraldimensionamentdelesseccionsdeferms,s’hantingutencompteelquedisposenala
publicació“SeccionsEstructuralsdeFermsUrbansdelaNovaConstrucció”,d’EduardAlaberni
CarlesGuilemany,ilainterpretaciódelesalineacionsviàriesassenyaladesenlanormativa
vigent(OrdreFOM3460/2003,ons’aprovalanorma6.1ͲIC“Seccionesdefirme”,dela
InstrucciódeCarreteres).
Apartird’aquíesproposenlesseccionstipusdecalçadaivoreraques’expressenalsplànols
delprojecte.
Prèviaments’hauranderealitzartreballsd’extracciódemobiliariienllumenatidemoliciódel
pavimentexistentilesdiferentscapesdeformigó.

2.Paperera
PapereracircularBarcelonaabatibledexapaperforadade1mmdegruixisuportsde
tubmetàlͼlicde40x15pintadaalepoxialforncolorRAL7011.
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MC5 MEMÒRIAD’INSTALͼLACIONS








5.1Xarxadeclavegueram



Essubstituiranlesreixesinterceptoresexistentsis’introduirandenovesenalgunspunts.
AquestesseranuncanaldedrenatgelinealdepolímertipusULMAmodelsSELF300K,SELF
200KiSELFKXiescolͼlocaranal’interiord’unarasa,sobreunabasedeformigóquel’envolti.
Elsdiferentsmodelsesdisposarantalicoms’indicaalsplànols.



Esmantindràelssistemaderecollidad’aigüesexistentquerecolliràlaplujacaptadaperles
novesreixesinterceptores.
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 7RWHVOHVQRUPDWLYHVGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOODSOLFDEOHVGXUDQWODUHDOLW]DFLµGH

GH UHKDELOLWDFLµ VɉLQFORXHQ OD UHPRGHODFLµ GHOV HVSDLV S¼EOLFV DGMDFHQWV DO WHDWUH DIHJLQW HO

OHVFDQDOLW]DFLRQVTXHFRQWLQGUDQOHVFDQRQDGHVGHUHJHQWHUUDGHVILQVOHVMDUGLQHUHV


VLVWHPDGHUHJGHOVHVSDLVYHUGVSURMHFWDWV


'(6&5,3&,'(/$,167$/y/$&,

(Q HO SUHVHQW SURMHFWH OD QRYD LQVWDOyODFLµ GH UHJ W« HO PDWHL[ TXDGUH GH UHJ TXH OD LQVWDOyODFLµ

2EMHFWHGHOSURMHFWH

H[LVWHQW HV SURFHGLU¢ D GHVPXQWDU OD LQVWDOyODFLµ H[LVWHQW SHU SRGHU UHDOLW]DU OHV REUHV GH

$TXHVWSURMHFWHHVFHQWUDHQHOF¢OFXOLGLVVHQ\VHJRQVQRUPDWLYDGHOVLVWHPDGHUHJGHOHVQRYHV

UHPRGHODFLµGHOD]RQDDIHFWDGD

MDUGLQHUHVLQVWDOyODGHVHQODUHPRGHODFLµGHOVHVSDLVS¼EOLFVDGMDFHQWVDOWHDWUHGH0RQWRUQªVGHO

/DQRYDLQVWDOyODFLµGHUHJFRPHQ©DU¢HQODPDWHL[DY¢OYXODPDQXDOVHFWRULW]DGRUDGHWDOOGHOD

9DOOªV

LQVWDOyODFLµH[LVWHQW



(OQRXVLVWHPDGHUHJQRQHFHVVLWDU¢FDSERPEDSHUHOHYDUODSUHVVLµGHOɉDLJXDHQHOFDVGHTXH

$QWHFHGHQWV

ODSUHVVLµTXHSURSRUFLRQDOɉDFWXDOVLVWHPDGHUHJVLJXLVXILFLHQWSHUYªQFHUODUHVLVWªQFLDGHOHV

/HV DFWXDOV MDUGLQHUHV GH OD SOD©D 0DUJDULWD ;LUJX VHUDQ GHVPXQWDGHV HQ OD UHPRGHODFLµ L

QRYHVFDQRQDGHV

VɉLQVWDOyODUDQQRYHVMDUGLQHUHVDPEXQDUEUHHQFDGDMDUGLQHUDLGRVEDQFVHQHOVODWHUDOVGHOD
MDUGLQHUD



&2168035(9,67'ɉ$,*8$'(5(*

$OVHUXQDLQVWDOyODFLµGHUHJQRHVQHFHVVDULTXHOHVDLJ¾HVHPSUDGHVVLJXLQDSWHVSHUHOFRQVXP

/DMDUGLQHUDGHO3DVVDWJHGHOWHDWUHWRWLPDQWHQLUODIRUPDHVFDQYLDUDQOHVHVSHFLHVGHSODQWHVL

KXP¢1RHVUHDOLW]DUDQFRPSURYDFLRQVGHVLOɉDLJXDGHUHJGHOSXQWGHVXEPLQLVWUDPHQW«VDSWH

ODVHYDGLVWULEXFLµ

SHUDOFRQVXPKXP¢VHPSUHHVFRQVLGHUDU¢TXH«VDLJXDQRSRWDEOH
/D LQVWDOyODFLµ GH UHJ HV IDU¢ GH PDQHUD TXH VLJXL LPSRVVLEOH TXH GH PDQHUD DFFLGHQWDO XQD
SHUVRQDSXJXLYHXUHOɉDLJXDGHVWLQDGDDOUHJGHOHVSODQWHV
(OFRQVXPGɉDLJXDGHUHJYDULDHQIXQFLµGHODSODQWDDUHJDULGHODVXSHUI¯FLHWRWDOGHSODQWHVD
UHJDUGHODPDWHL[DHVSªFLH+LKDPROWHVWDXOHVGHMDUGLQHULDTXHPDUTXHQHOVFRQVXPVGɉDLJXD
GHOHVSODQWHVHOLPLQDQWHOVYDORUVH[WUHPVSHUH[FHVVLXVRLQVXILFLHQWV
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6ɉKDQ HVFROOLW HOV VHJ¾HQWV YDORUV GH FRQVXP GɉDLJXD DO GLD GɉXQHV SODQWHV KDELWXDOV HQ MDUGLQV



XQGLDVHJRQVHOWLSXVGHSODQWD6LDTXHVWDPHVXUDGHWHPSVHVGLIHUHQWDXQDKRUDQRLPSRUWD

XUEDQVVHJRQVODVXSHUI¯FLHTXHRFXSDFDGDSODQWD

VLHVPHQ\VRP«V(OWHPSVPHVXUDWHQODSURYDVHU¢ODQRYDPHVXUDDSURJUDPDUFRPDWHPSV

 *HVSDOP
 $UEXVWRVGHFRUDWLXVOP

P¢[LPGHUHJHQXQGLD
(OQRXVLVWHPDGHUHJVHU¢GHWXEGHGHJRWHLJHQWHUUDWDTXHVWVLVWHPDW«GLYHUVRVDYDQWDWJHV

 3ODQWHVDXW´FWRQHVOP

 $OHVWDUHQWHUUDWQRKLKDDVSHUVRUVTXHSXJXLQPXOODUDODJHQWTXHSDVVLSHOFRVWDWGHO

 $UEUHODUEUH

MDUG¯

 )ORUVGHWHPSRUDGDOP

 7RWD OɉDLJXD GH UHJ HV FDSWDGD SHU OHV DUUHOV GH OHV SODQWHV TXH HV YROHQ UHJDU QR HV
JDVWDDLJXDHQWUHJDU]RQHVH[WHULRUVGHODMDUGLQHUD

(QHOQRVWUHFDVFRQFUHWWHQLPMDUGLQHUHVDPEXQDUEUHHQFDGDMDUGLQHUDLXQDJUDQMDUGLQHUD

 $OHVWDUODLQVWDOyODFLµGHUHJVRWHUUDGDHVW¢P«VSURWHJLGDGɉHOHPHQWVFRUURVLXVFRPHVOD

GHXQVPGHVXSHUI¯FLHRQKLKDDUEUHVTXHGDQWXQVPSHUDSODQWHV(VFRQVLGHUDD

OOXPVRODUTXHDOWHUDOHVSURSLHWDWVGHOVHOHPHQWVGHWLSXVSO¢VWLF

HIHFWHVGHF¢OFXOVTXHODVXSHUI¯FLHGHSODQWHVTXHQRVRQDUEUHVSRGHQVHUGHTXDOVHYROPHQD

 /D SUHVVLµ P¯QLPD TXH KD GH WHQLU OɉDLJXD GH UHJ HV PHQRU DO QR WHQLU TXH YªQFHU OD

SHUDTXHVWPRWLXKLKDYDORUVGLIHUHQWVGHSODQWHVSHUDXQDVXSHUI¯FLHGHP

PROODGHWDQFDPHQWGɉDOWUHVGLVSRVLWLXVGHUHJFRPVRQHOVDVSHUVRUV

(OQRVWUHFRQVXPGɉDLJXDGHUHJDOGLD«VGH
 $UEUHVDOPVRQOLWUHV

(OGL¢PHWUHGHOHVFDQRQDGHVGHUHJVHU¢GHPPLQWHULRUVUHDOLW]DGHVHQPDWHULDOSO¢VWLF

 PGɉDUEXVWRVGHFRUDWLXVRIORUVGHWHPSRUDGDDOPVRQOLWUHV

/HVFDQRQDGHVGHGHJRWHLJWDPE«WLQGUDQHOPDWHL[GL¢PHWUHLHOQRPEUHGHIRUDWVGHGHJRWHLJ

 PGHSODQWHVDXW´FWRQHVDOPVRQOLWUHV

SHU MDUGLQHUD VHUDQ HQ IXQFLµ GHO FRQVXP GɉDLJXD GH OD MDUGLQHUD HQ UHODFLµ DO FRQVXP WRWDO

 PGHJHVSDDOPVRQOLWUHV

GɉDLJXDDOGLDDPEXQDVHSDUDFLµP¢[LPDGHPPHQWUHGRVIRUDWVFRQVHFXWLXVHQHOWXEGH

(Q HO SLWMRU FDV TXH QR VLJXL JHVSD «V DPE  P GɉDUEXVWRV GHFRUDWLXV (Q DTXHVW FDV HV

GHJRWHLJ

QHFHVVLWHQXQWRWDOGHOLWUHVDOGLD(VSUHQFRPDWHPSVGHUHJXQP¢[LPGɉXQDKRUDDO

7RWVLVWHPDGHUHJKDGHWHQLUXQEDL[FRQVXPGɉDLJXD$OUHSODQWDUOHVQRYHVMDUGLQHUHVXQFRS

GLDSRGHQWVHUDTXHVWDKRUDIUDFFLRQDGDHQGLIHUHQWVSHU¯RGHVTXHVXPDWVVLJXLQXQDKRUDQR

ILQDOLW]DGDODUHPRGHODFLµHVSULRULW]DUDQOHVHVSHFLHVORFDOVLDXW´FWRQHVVREUHOHVDOWUHVSODQWHV

VHQWQHFHVVDULTXHOHVIUDFFLRQVVLJXLQVLPªWULTXHV

,QGHSHQGHQWPHQW GH OHV SODQWHV TXH FRQWLQJXLQ OHV QRYHV MDUGLQHUHV SHU DMXVWDU HO FRQVXP

(QFDVTXHVɉRSWLSHUSODQWDUJHVSDHOWHPSVGHUHJVɉKDXULDGɉDPSOLDUGɉXQDKRUDDOGLDILQVD

GɉDLJXD DOV YDORUV QHFHVVDULV VɉLQVWDOyODU¢ XQD Y¢OYXOD PRWRULW]DGD L XQ FRPSWDGRU GH FDEDO HQ

XQDKRUDLPLWMDDOGLDHQIXQFLµGHODVXSHUI¯FLHGHJHVSDSODQWDGD

OɉDUPDULRQKLKDODFODXGHSDVPDQXDOGɉRQSURY«OɉDLJXDGHUHJ+LKDXU¢XQSHWLWFRQWURODGRU

(QTXDOVHYROFDVXQFRSLQVWDOyODWHOVLVWHPDGHUHJHVUHDOLW]DU¢HOPHVXUDPHQWGHOWHPSVTXH
WULJDHQSDVVDUSHUOHVFDQRQDGHVGHUHJHOYROXPP¢[LPGɉDLJXDTXHQHFHVVLWHQOHVSODQWHVHQ





SURJUDPDEOH TXH DPE OD LQIRUPDFLµ GHO FDEDO TXH KD SDVVDW SHO FRPSWDGRU GXUDQW HO UHJ
WDQFDU¢ODY¢OYXODPRWRULW]DGD
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8QDSRVVLEOHRSFLµGHPLOORUDVHULDTXHHOFRQWURODGRUSURJUDPDEOHWLQJX«VXQVHQVRUGɉKXPLWDW



(QFDVGHTXHHOFRPSWDGRUGHFDEDOLODY¢OYXODIRVVLQFRPSOLFDWVGHWUREDUFRPHUFLDOPHQWHQ

SHU VL HO WHUUD HQFDUD HVW¢ PROO QR UHJDU $TXHVWD RSFLµ WRW L VHU PROW LQWHUHVVDQW HQFDULULD HO

GL¢PHWUH'1PPVɉXWLOLW]DULHQGHGL¢PHWUH'1DPEHOHPHQWVDGDSWDGRUVDOHVFDQRQDGHV

FRQWURODGRUSURJUDPDEOHLFDOGULDLQVWDOyODUXQQRXVHQVRUGɉKXPLWDW

GHUHJ'1

7DPE« KL KD OɉRSFLµ  GH FRQWURO WUDGLFLRQDO TXH XQ RSHUDUL DPE FODXV REUL GH IRUPD PDQXDO

  XQLRQV HQ 7 SHU D  WXEV GH SROLHWLOª GH GL¢PHWUH LQWHULRU  '1  PP UHDOLW]DGHV HQ

OɉDL[HWDGHUHJGXUDQWXQWHPSVIL[HFDGDGLDTXHFDOJXLUHJDUVHQVHREOLGDUVHGHWDQFDUODDO

3ROLHWLOª %' R DOWUH SO¢VWLF GH SURSLHWDWV VHPEODQWV (Q FDV TXH FRPHUFLDOPHQW OHV

DFDEDUHOWHPSVGHUHJDTXHVWDHVOɉRSFLµGHSUHXP«VEDL[MDTXHQRP«VHVQHFHVVLWDXQDFODX

FDQRQDGHVGHUHJQRVLJXLQ'1LQWHULRUHVFDQYLDUDQOHV7GɉXQLµSHOPRGHOFRPHUFLDO

GHSDVDPESRVVLELOLWDWGHVHUEORTXHMDGDHQODSRVLFLµGHWDQFDWDPEXQFDGHQDW

DVVRFLDWDOWXEGHSROLHWLOª%'H[LVWHQWHQHOPHUFDW

(V UHFRPDQD LQVWDOyODU OD Y¢OYXOD FRQWURODGD HO FRPSWDGRU GH FRQVXP L HO FRQWURODGRU

(Q FDV GH TXH VɉRSWL SHU XQ VLVWHPD WUDGLFLRQDO OD Y¢OYXOD PRWRULW]DGD VHULD G DFFLRQDPHQW

SURJUDPDEOHDOVHUOɉRSFLµGHPHQRUFRQVXPGɉDLJXDLPHQRUGHVSHVDGHSHUVRQDOMDTXHQR

PDQXDODPESRVLFLµGHWDQFDWEORTXHMDEOHDPEFDGHQDWQRKLKDXULDFRQWURODGRUSURJUDPDEOH

FDO DQDU FDGD GLD D REULU OD FODX GH SDV SHU UHJDU L PDL HV SDVVDU¢ GHO WHPSV P¢[LP GH UHJ

LHOFRPSWDGRUGHFDEDOQRVɉHOLPLQDULDSHU´VHULDGHWLSXVPHF¢QLFDPEHVIHUDGHUHJLVWUHGHO

SURJUDPDWDOGLD

FRQVXP1RVHQWQHFHVV¢ULDFDSFRQQH[LµHOªFWULFD





0$7(5,$/1(&(66$5,3(5(/1286,67(0$'(5(*

 PHWUHVOLQHDOVGHWXEGHSO¢VWLFGL¢PHWUHLQWHULRUP¯QLP'1PPDSWHVHUHQWHUUDW

7RWDODLQVWDOyODFLµGHUHJDQLU¢VRWHUUDGDVHQQHFHVV¢ULDODFRQVWUXFFLµGɉXQDUDVDSHUFROyORFDUHO

GLUHFWDPHQWVHQVHQHFHVVLWDWGHFRQGXFWHGHSURWHFFLµ5HDOLW]DGDHQSROLHWLOª%'HQHO

WXEWDOFRPLQGLTXHQHOVSO¢QROVDGMXQWV


GL¢PHWUHFRPHUFLDOVXSHULRUP«VSURSHUD'1PP

(OHPHQWVVLQJXODUV

 PHWUHVGHWXEGHSO¢VWLFDPEIRUDWVGHGHJRWHLJGHGL¢PHWUHLQWHULRUP¯QLP'1

6RQHOVHOHPHQWVLQGLYLGXDOVTXHIRUPHQWODLQVWDOyODFLµGHUHJ

PPHQWHUUDWHQOHVMDUGLQHUHV7LSXVFDQRQDGDGH3'%'DPEGHJRWHLJDXWRFRPSHQVDW

 9¢OYXOD PRWRULW]DGD FRPSRVWD SHU XQD Y¢OYXOD GɉHVIHUD GH SROLHWLOª GH '1  L XQ

R VHPEODQW GH GL¢PHWUH FRPHUFLDO '1  PP R HO GL¢PHWUH FRPHUFLDO VXSHULRU P«V

DFFLRQDGRUHOªFWULFWLSXVWRWRUHVDFFLRQDWSHUFRQWURODGRUHOHFWU´QLF

SU´[LPD'1PP/DVHSDUDFLµHQWUHIRUDWVGHGHJRWHLJ«VGHPP

 &RPSWDGRUGHFDEDO&RPSWDGRULQGLYLGXDOGɉDLJXDSHUD'1DPEVRUWLGDGHGDGHVD



FRQWURODGRUSURJUDPDEOH
 &RQWURODGRU SURJUDPDEOH WLSXV 3/& SHU D DSOLFDFLRQV GH GRP´WLFD WLSXV /0  R

 0DWHULDODX[LOLDUHOªFWULFSULQFLSDOPHQWFDEOHVSHUFRPXQLFDUHO3/&DPEHOFRPSWDGRUOɉ
DFFLRQDPHQWGHODY¢OYXOD\OɉDOLPHQWDFLµHOªFWULFDGHO3/&L(ODFFLRQDPHQWGHODY¢OYXOD



&UHXDPHQWVDPEDOWUHVLQVWDOyODFLRQV

/HVFDQRQDGHVGHUHJKDQGHFUHXDUXQFRSODLQVWDOyODFLµHOªFWULFDGHODLOyOXPLQDFLµGHOVIDQDOV
DOVHUOHVFRQGXFFLRQVHOªFWULTXHVGHFDEOHVDPEGREOHD±OODPHQWLGLQVGHFRQGXFWHSURWHFWRUHO

VHPEODQW




&DQRQDGHV



FUHXDPHQW GH OD FDQRQDGD GH UHJ SRW VHU SHU VREUH GHO FRQGXFWH SURWHFWRU HOªFWULF SHU´ HV
UHFRPDQDIHUKRSHUVRWD
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*HQHUDOLWDWV



&RQGXFWRUVHOªFWULFV



&RQGXFWRUVGHQHXWUH



&RQGXFWRUVGHSURWHFFLµ



,GHQWLILFDFLµGHOVFRQGXFWRUV



7XEVSURWHFWRUV
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&ROyORFDFLµGHWXEV



&DL[HVG DFREODPHQWLGHULYDFLµ



$SDUHOOVGHFRPDQGDPHQWLPDQLREUD



$SDUHOOVGHSURWHFFLµ



(QOOXPHQDW

3529(65(*/$0(175,(6





&RPSURYDFLµGHODFRQQH[LµDWHUUD



5HVLVWªQFLDG D±OODPHQW



&21',&,216' 60$17(1,0(17,6(*85(7$7



&(57,),&$76,'2&80(17$&,
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35202725

81((1,QWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVSHUDLQVWDOyODFLRQVGRPªVWLTXHVLDQ¢ORJXHVSHUD
ODSURWHFFLµFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWV

$MXQWDPHQWGH0RQWRUQªVGHO9DOOªV

81((1$SDUHOOVGHEDL[DWHQVLµ,QWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFV

'LUHFFLµ$YGHOD/OLEHUWDW0RQWRUQªVGHO9DOOªV

81((1)XVLEOHVGHEDL[DWHQVLµ

7HOªIRQ

81(+'  3URWHFFLµ SHU JDUDQWLU OD VHJXUHWDW 3URWHFFLµ FRQWUD OHV



'(6&5,3&,'(/&(175(

VREUHLQWHQVLWDWV

/ɉDQWLFWHDWUHGH0RQWRUQªVGHO9DOOªVDFWXDOPHQWWDQFDWDOS¼EOLFHVUHKDELOLWDU¢(QWUHOHVREUHV

81((1  &RUUHQWV GH FXUWFLUFXLW HQ VLVWHPHV WULI¢VLFV GH FRUUHQW DOWHUQ &¢OFXO GH
FRUUHQWV

GH UHKDELOLWDFLµ VɉLQFORXHQ OD UHPRGHODFLµ GHOV HVSDLV S¼EOLFV DGMDFHQWV DO WHDWUH FDQYLDQW HO
VLVWHPDGɉLOyOXPLQDFLµ


81(,(&75  &RUUHQWV GH FXUWFLUFXLW HQ VLVWHPHV WULI¢VLFV GH FRUUHQW DOWHUQ 'DGHV
G HTXLSVHOªFWULFVSHUDOF¢OFXOGHFRUUHQWVGHFXUWFLUFXLW

2EMHFWHGHOSURMHFWH

$TXHVW SURMHFWH HV FHQWUD HQ HO F¢OFXO L GLVVHQ\ VHJRQV QRUPDWLYD YLJHQW GH OD DOLPHQWDFLµ
HOªFWULFDGHODQRYDLOyOXPLQDFLµGHOVHVSDLVS¼EOLFVDGMDFHQWVDOWHDWUHGH0RQWRUQªVGHO9DOOªV




'(6&5,3&,'(/$,167$/y/$&,

(QHOSUHVHQWSURMHFWHODQRYDLQVWDOyODFLµHOªFWULFDW«HOVHXRULJHQHQXQVXETXDGUHH[LVWHQW/HV
SURWHFFLRQVHOªFWULTXHVTXHSURWHJHL[HQHOVXETXDGUHQRHVWDQLQFORVHVHQODSUHVHQWDFWXDFLµ

$QWHFHGHQWV

SHU WDQW SHU UHDOLW]DU HOV F¢OFXOV VɉKD WLQJXW HQ FRPSWH TXH HOV HOHPHQWV VLWXDWV DLJ¾HV DPXQW

(OV HVSDLV DGMDFHQWV GHO WHDWUH TXH KDQ GH VHU LOyOXPLQDWV VµQ /D SOD©D GH 0DUJDULWD ;LUJX (O

FRPSOHL[HQODQRUPDWLYD

3DVVDWJHGHOWHDWUHLHO3DVVDWJH0DUJDULWD;LUJX

7DPSRF HV FRQVLGHUHQ HOV DOWUHV HOHPHQWV TXH IRUPHQ HO VXETXDGUH DOLPHQWDW SHU OD O¯QLD

$FWXDOPHQWODLOyOXPLQDFLµGHOVHVSDLVDGMDFHQWVDOWHDWUHHVUHDOLW]DDPEIDQDOVGɉXQDVRODOOXP

GɉDOLPHQWDFLµDVXETXDGUH /$6 (VFRQVLGHUDTXHOD /$6 QRP«VDOLPHQWDODLQVWDOyODFLµREMHFWH
GHOSUHVHQWHVWXGL

GHGHVF¢UUHJDLGRVOOXPVGHSDUHWDGRVVDWVDOSURSLHGLILFLGHOWHDWUHHQHOSDVVDWJH0DUJDULWD
[LUJX




3271&,$727$/35(9,67$3(5$/$,167$/y/$&,

/DSRWªQFLDWRWDOGHPDQGDGDSHUODLQVWDOyODFLµVHU¢
/HJLVODFLµDSOLFDEOH

3RWªQFLDWRWDOGHPDQDGDN:

(QODUHDOLW]DFLµGHOSURMHFWHV KDQWLQJXWHQFRPSWHOHVVHJ¾HQWVQRUPHVLUHJODPHQWV

'RQDGHV OHV FDUDFWHU¯VWLTXHV GH O REUD L HOV FRQVXPV SUHYLVWV HV W« OD VHJ¾HQW UHODFLµ GH

5(%7 5HJODPHQW HOHFWURWªFQLF SHU D EDL[D WHQVLµ L LQVWUXFFLRQV WªFQLTXHV
FRPSOHPHQW¢ULHV

UHFHSWRUVGHIRU©DHQOOXPHQDWLDOWUHVXVRVDPELQGLFDFLµGHODVHYDSRWªQFLDHOªFWULFD
LAS: línia d’alimentació a subquadre
Circuit

81(+',QVWDOyODFLRQVHOªFWULTXHVGHEDL[DWHQVLµ6HOHFFLµLLQVWDOyODFLµG HTXLSV
HOªFWULFV&DQDOLW]DFLRQV




81(6LVWHPDGHGHVLJQDFLµGHFDEOHV


P Instal·lada
(kW)

P Demandada
(kW)

Il·luminació

7.20

7.20

Altres

0.10

0.10
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&$5$&7(567,48(6'(/$,167$/y/$&,

Esquemes

Polaritat

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Components

/D LOyOXPLQDFLµ H[WHULRU VHU¢ ɋ3UR\HFWRU &ULSWR 0HGLXP : 'LVDQRɌ 3HU UHGXLU HO FRQVXP

Focus 1 Pal 2

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

HOªFWULFKLKDXQFRQWDFWRUJHQHUDOFRQWURODWSHUXQVHQVRUFUHSXVFXODUTXHQRSHUPHWHQFHQGUH

Focus 1 Pal 1

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

OD LOyOXPLQDFLµ H[WHULRU VL QR KL KD XQ P¯QLP GH IRVFRU VHQW HO FLUFXLW GHILQLW FRP D ɋ$OWUHVɌ

focus 2 Pal 1

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

$TXHVW VHQVRU FUHSXVFXODU  VHU¢ WLSXV ,& ',1  R VHPEODQW (O VHQVRU HV FROyORFDU¢ DQFODW

Lum passatge MX1

F+N

0.40

1.00

12.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

PHF¢QLFDPHQWDOHGLILFLGHOWHDWUHGHWDOPDQHUDTXHODHQFHVDGHOVOOXPVQRLQWHUIHUHL[LDPEOD

Lum passatge MX2

F+N

0.40

1.00

24.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

]RQD GH GHWHFFLµ GHO VHQVRU $TXHVW VHQVRU QR FRQWURODU¢ GLUHFWDPHQW OHV OOXPV H[WHULRUV

Focus 1 Pal 3

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

FRQWURODXQFRQWDFWRUGHSROVTXHWDOODOHVWUHVIDVHVGɉLOyOXPLQDFLµDTXHVWFRQWDFWRUHVWLSXV

Focus 2 Pal 3

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

/&' R VHPEODQW DPE ERELQD GH  9ROWV $& (O VHQVRU FUHSXVFXODU L HO FRQWDFWRU HV

Focus 1 Pal 4

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

FRQQHFWDUDQDPEFDEOHMDWGHFRXUHGHPPGHVHFFLµHQILOVLQGLYLGXDOVOOLXUHVGɉKDO´JHQVHQ

Focus 2 Pal 4

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

WUHVFRORUVQHJUHPDUUµLEODXDJUXSDWVGLQVODPDWHL[DIXQGDSURWHFWRUDD±OODQWGHOɉHOHFWULFLWDW

Focus 1 Pal 5

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

(OFRQWDFWRUDOHVWDUGLQVGHOVXETXDGUHGHGLVWULEXFLµTXHDOLPHQWDHOVOOXPVFRQGLFLRQDTXHHOV

Focus 2 Pal 5

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

FDEOHVGɉXQLµHQWUHHOVHQVRULHOFRQWDFWRUPHVXULQPHWUHV

Focus 1 Pal 6

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5



Focus 2 Pal 6

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 7

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 7

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 8

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 8

F+N

0.40

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5



2ULJHQGHODLQVWDOyODFLµ

/ɉDFWXDO LOyOXPLQDFLµ GHOV HVSDLV TXH HV UHPRGHODUDQ HVW¢ DOLPHQWDGD GɉXQ TXDGUH H[WHULRU TXH
WDPE«DOLPHQWDODLOyOXPLQDFLµGHOVFDUUHUVDGMDFHQWV(VSURFHGLU¢DD±OODUOHVOOXPVDIHFWDGHVSHU
OɉDFWXDFLµGHODUHVWDGHOOXPVFRQWURODGHVSHOTXDGUHH[LVWHQW(VUHWLUDU¢HOFDEOHMDWH[LVWHQWGH
OHV OOXPV DIHFWDGHV VHQW VXEVWLWX±W SHU QRX FDEOHMDW OOLXUH GɉKDO´JHQV L VɉLQVWDOyODUDQ OHV
SURWHFFLRQVQHFHVV¢ULHVSHUHOVQRXVFLUFXLWVGɉDOLPHQWDFLµ

Sensor Crepuscular, Contactor

/D WDXOD VHJ¾HQW  PRVWUD HOV HOHPHQWV TXH FRQIRUPHQ HOV QRXV OOXPV L HO FDEOHMDW DVVRFLDW DOV

F+N

0.10

1.00

92.00

Magnetotèrmic, Domèstic o
anàleg (IEC 60898); In: 6 A;
Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

QRXVOOXPVILQVODUHJOHWDGɉXQLµDPEHOVFDEOHVGHGLVWULEXFLµ

&DQDOLW]DFLRQV



/ H[HFXFLµ GH OHV FDQDOLW]DFLRQV L OD VHYD HVWHVD HV IDUDQ G DFRUG DPE DOO´ H[SUHVVDW DOV
Esquemes

focus 2 Pal 2





Polaritat
F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.40

1.00

4.00

GRFXPHQWV GHO SUHVHQW SURMHFWH$ HIHFWHV GH F¢OFXO VɉKD FRQVLGHUDW TXH WRWHV OHV LQVWDOyODFLRQV

Components
Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5



VRQ WLSXV $ SHU VHU HO WLSXV GɉLQVWDOyODFLµ P«V UHVWULFWLX SHU D FRQMXQWV GH FDEOHV GLQV GɉXQ
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HOHPHQW GH FRQVWUXFFLµ (O VHQVRU FUHSXVFXODU W« WUHV FDEOHV FDS GɉHOOV HV GH WHUUD GRV SHU




DOLPHQWDFLµGHOVHQVRULXQSHUWUDQVPHWUHHOVHQ\DOGHFRQWURODOFRQWDFWRU

Focus 1 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Sensor Crepuscular, Contactor

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Esquemes
focus 2 Pal 2

Tipus d'instal·lació
A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Esquemes

Tipus d'instal·lació

Focus 1 Pal 2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

focus 2 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Lum passatge MX1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

LQVWDOyODFLµGɉLOyOXPLQDFLµ

Lum passatge MX2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

&21'8&7256'(3527(&&,

Focus 1 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

(Q HO F¢OFXO GH OHV LQVWDOyODFLRQV HV FRPSURYDU¢ TXH OHV LQWHQVLWDWV P¢[LPHV GH OHV O¯QLHV VµQ

Focus 1 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

VHJRQVHOWLSXVG LQVWDOyODFLµLOHVVHYHVFRQGLFLRQVSDUWLFXODUV

Focus 2 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 7









,167$/y/$&,'(&211(;,$7(55$

(Q OD SUHVHQW DFWXDFLµ QR HV FRQWHPSOD OD UHDOLW]DFLµ GH FDS SRVDGD D WHUUD QRYD WRWD OD
LQVWDOyODFLµ HV FRQQHFWDU¢ D OD LQVWDOyODFLµ GH WHUUD H[LVWHQW HQ HO VXETXDGUH RQ VɉLQLFLD OD QRYD

(OV FRQGXFWRUV GH SURWHFFLµ GLVFRUUHUDQ SHU OD PDWHL[D FDQDOLW]DFLµ HOV VHXV FRUUHVSRQHQWV
FLUFXLWVLSUHVHQWDUDQOHVVHFFLRQVH[LJLGHVSHUOD,QVWUXFFLµ,7&%7GHO5(%7




&5,7(5,6$3/,&$76,%$6(6'(&/&8/

(QDTXHVWSXQHVGHWDOOHQHOFULWHULVVHJXLWVHQHOVF¢OFXOVHOªFWULFV




,QWHQVLWDWP¢[LPDDGPLVVLEOH

LQIHULRUVDOHVDGPHVHVSHO5HJODPHQWGH%DL[D7HQVLµWHQLQWHQFRPSWHHOVIDFWRUVGHFRUUHFFLµ

,QWHQVLWDWQRPLQDOHQVHUYHLPRQRI¢VLF

In

P
U fcos
M


,QWHQVLWDWQRPLQDOHQVHUYHLWULI¢VLF

In

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm







P
3Uf cosM
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&DLJXGDGHWHQVLµ

(QFLUFXLWVLQWHULRUVGHODLQVWDOyODFLµODFDLJXGDGHWHQVLµQRVXSHUDU¢XQSHUFHQWDWJHGHOGH
ODWHQVLµQRPLQDOSHUFLUFXLWVG HQOOXPHQDWLGHOSHUDODUHVWDGHFLUFXLWVVHQWDGPLVVLEOHOD
FRPSHQVDFLµ GH FDLJXGD GH WHQVLµ MXQW DPE OHV FRUUHVSRQHQWV GHULYDFLRQV LQGLYLGXDOV GH
PDQHUD TXH FRQMXQWDPHQW QR HV VXSHUL XQ SHUFHQWDWJH GHO  GH OD WHQVLµ QRPLQDO SHOV
FLUFXLWVG HQOOXPHQDWLGHOSHUODUHVWDGHFLUFXLWV
/HVIµUPXOHVXWLOLW]DGHVVHUDQOHVVHJ¾HQWV
&¢OFXOGHODWHQVLµDOWHUQD

Rtcc Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura T (:)
R20cc Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C
(:)
Ys
Increment de la resistència a causa de l'efecte pell;
Yp Increment de la resistència a causa de l'efecte proximitat;
D
Coeficient de variació de resistència específica per temperatura del
conductor en °C-1
T
Temperatura màxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat
(B)
U20 Resistivitat del conductor a 20°C (: mm² / m)
S
Secció del conductor (mm²)
L
Longitud de la línia (m)





&DLJXGDGHWHQVLµHQPRQRI¢VLF

/ HIHFWHSHOOLO HIHFWHSUR[LPLWDWVµQPROWP«VSURQXQFLDWVHQHOVFRQGXFWRUVGHJUDQVHFFLµ(O



VHXF¢OFXOULJRUµVHVGHWDOODHQODQRUPD81(1RREVWDQWDL[´LGHIRUPDDSUR[LPDGDSHU


&DLJXGDGHWHQVLµHQWULI¢VLF

DLQVWDOyODFLRQVG HQOOD©LLQVWDOyODFLRQVLQWHULRUVHQEDL[DWHQVLµ«VIDFWLEOHVXSRVDUXQLQFUHPHQW
GHUHVLVWªQFLDLQIHULRUDOHQDOWHUQDUHVSHFWHGHOYDORUHQFRQW¯QXD



Amb:
I
R
X
M



Intensitat calculada (A)
Resistència de la línia (:), veure apartat (A)
Reactància de la línia (:), veure apartat (C)
Angle corresponent al factor de potència de la càrrega;

% 7(03(5$785$(67,0$'$(1(/&21'8&725
3HU FDOFXODU OD WHPSHUDWXUD P¢[LPD SUHYLVWD HQ VHUYHL G XQ FDEOH HV SRW XWLOLW]DU HO VHJ¾HQW
UDRQDPHQWHOVHXLQFUHPHQWGHWHPSHUDWXUDUHVSHFWHGHODWHPSHUDWXUDDPELHQW7 r&SHUD
FDEOHV VRWHUUDWV L r& SHU D FDEOHV D O DLUH  «V SURSRUFLRQDO DO TXDGUDW GHO YDORU HILFD© GH OD

$ 5(6,671&,$'(/&21'8&725(1&255(17$/7(51

LQWHQVLWDW3HUWDQW

6LWHQLPHQFRPSWHTXHHOYDORUGHODUHVLVWªQFLDG XQFDEOHHVFDOFXODFRP



Amb:






$PE





7

7HPSHUDWXUDUHDOHVWLPDGDHQHOFRQGXFWRU r& 



7P¢[7HPSHUDWXUDP¢[LPDDGPLVVLEOHSHUDOFRQGXFWRUVHJRQVHOVHXWLSXVG D±OODPHQW r& 



7 7HPSHUDWXUDDPELHQWGHOFRQGXFWRU r& 



,




,P¢[ ,QWHQVLWDWP¢[LPDDGPLVVLEOHSHUDOFRQGXFWRUVHJRQVHOWLSXVG LQVWDOyODFLµ $ 





,QWHQVLWDWSUHYLVWDSHUDOFRQGXFWRU $ 
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& 5($&71&,$'(/&$%/( 6HJRQVHOFULWHULGHOD*XLD%7$QQH[ 



(VWUDFWHQHOVVHJ¾HQWVWLSXVGHFXUWFLUFXLW
&XUWFLUFXLWWULI¢VLF

/DUHDFW¢QFLDGHOVFRQGXFWRUVYDULDDPEHOGL¢PHWUHLODVHSDUDFLµHQWUHFRQGXFWRUV(QDEVªQFLD
GHGDGHVHVSRWHVWLPDUODUHDFW¢QFLDFRPXQLQFUHPHQWDGGLFLRQDOGHODUHVLVWªQFLDG DFRUGDOD

&XUWFLUFXLWELI¢VLF

VHJ¾HQWWDXOD

&XUWFLUFXLWELI¢VLFDWHUUD
Secció



Reactància inductiva (X)

&XUWFLUFXLWPRQRI¢VLFDWHUUD

S d 120 mm²

X|0

S = 150 mm²

X | 0.15 R

S = 185 mm²

X | 0.20 R

(OFRUUHQWGHFXUWFLUFXLWVLPªWULFLQLFLDO, N , NWHQLQWHQFRPSWHODIRQWGHWHQVLµHTXLYDOHQWHQ

S = 240 mm²

X | 0.25 R

HOSXQWGHGHIHFWHHVFDOFXODPLWMDQ©DQWODVHJ¾HQWHTXDFLµ

3HUDVHFFLRQVPHQRUVGHRLJXDOVDPPtODFRQWULEXFLµDODFDLJXGDGHWHQVLµSHUHIHFWHGH
ODLQGXFW¢QFLD«VPHQ\VSUHDEOHHQIURQWGHO HIHFWHGHODUHVLVWªQFLD


&RUUHQWVGHFXUWFLUFXLW



(O PªWRGH XWLOLW]DW SHU DO F¢OFXO GHOV FRUUHQWV GH FXUWFLUFXLW VHJRQV O DSDUWDW  GH OD QRUPD
81((1  HVW¢ EDVDW HQ OD LQWURGXFFLµ G XQD IRQW GH WHQVLµ HTXLYDOHQW HQ HO SXQW GH

$PE 


F )DFWRUFGHODWDXODGHODQRUPD81((1



8Q7HQVLµQRPLQDOIDVHIDVH9

LQWHUQHV




=N ,PSHG¢QFLDGHFXUWFLUFXLWHTXLYDOHQWPϑ

(QVLVWHPHVWULI¢VLFVGHFRUUHQWDOWHUQHOF¢OFXOGHOVYDORUVGHOVFRUUHQWVUHVXOWDQWVHQFXUWFLUFXLWV

&857&,5&8,7%,)6,& 81((1$3$57$7 

FXUWFLUFXLW /D IRQW GH WHQVLµ HTXLYDOHQW «V O ¼QLFD WHQVLµ DFWLYD GHO VLVWHPD 7RWHV OHV [DU[HV
G DOLPHQWDFLµ L P¢TXLQHV V¯QFURQHV L DV¯QFURQHV VµQ UHHPSOD©DGHV SHU OHV VHYHV LPSHG¢QFLHV

HTXLOLEUDWVLGHVHTXLOLEUDWVHVVLPSOLILFDSHUODXWLOLW]DFLµGHOHVFRPSRQHQWVVLPªWULTXHV
8WLOLW]DQW DTXHVW PªWRGH HOV FRUUHQWV HQ FDGD FRQGXFWRU GH IDVH HV GHWHUPLQHQ SHU OD

(QHOFDVG XQFXUWFLUFXLWELI¢VLFHOFRUUHQWGHFXUWFLUFXLWVLPªWULFLQLFLDO«V

VXSHUSRVLFLµGHOVFRUUHQWVGHOVWUHVVLVWHPHVGHFRPSRQHQWVVLPªWULFV
&RUUHQWGHVHT¾ªQFLDGLUHFWD,  



&RUUHQWGHVHT¾ªQFLDLQYHUVD,  
'XUDQWODIDVHLQLFLDOGHOFXUWFLUFXLWODLPSHG¢QFLDGHVHT¾ªQFLDLQYHUVD«VDSUR[LPDGDPHQWLJXDO

&RUUHQWKRPRSRODU,  

D OD LPSHG¢QFLD GH VHT¾ªQFLD GLUHFWD LQGHSHQGHQWPHQW GH VL HO FXUWFLUFXLW HV SURGXHL[ HQ XQ

6 DYDOXDUDQHOVFRUUHQWVGHFXUWFLUFXLWWDQWP¢[LPVFRPP¯QLPVHQHOVSXQWVGHODLQVWDOyODFLµRQ
VHVLWXHQOHVSURWHFFLRQVHOªFWULTXHV
3HUDOF¢OFXOGHOVFRUUHQWVGHFXUWFLUFXLWHOVLVWHPDSRW VHU FRQYHUWLWSHUUHGXFFLµGH[DU[HVHQ

SXQWSURSHURDOOXQ\DWG XQDOWHUQDGRU3HUWDQWDO HTXDFLµDQWHULRU«VSRVVLEOHLQWURGXLU=   
=  
&857&,5&8,7%,)6,&$7(55$ 81((1$3$57$7 

XQDLPSHG¢QFLDGHFXUWFLUFXLWHTXLYDOHQW=NHQHOSXQWGHGHIHFWH

/ HTXDFLµ TXH FRQGXHL[ DO F¢OFXO GHO FRUUHQW GH FXUWFLUFXLW VLPªWULF LQLFLDO HQ HO FDV G XQ




FXUWFLUFXLWELI¢VLFDWHUUD«V
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/D O¯QLD GH OD UHLYDFLµ LQGLYLGXDO L OD GɉDOLPHQWDFLµ D VXEFXDGUH D HIHFWHV GH F¢OFXO VɉKDQ
GLPHQVLRQDWFDGDXQDDPEPGHORQJLWXGSHUGRQDUXQDUHIHUHQFLDDOSURJUDPDLQIRUPDWLF
SHUSRGHUFDOFXODUOHVFDLJXGHVGHWHQVLµGHVGHOɉHVFRPHVDILQVHOSXQWGHFRQVXPILQDOWDOFRP



HVWDEOHL[ODQRUPDWLYD$OODGHULYDFLµLQGLYLGXDOLODO¯QLDGɉDOLPHQWDFLµDVXEFXDGUHIRUDGHODPELW

&857&,5&8,70212)6,&$7(55$ 81((1$3$57$7 
(OFRUUHQWLQLFLDOGHOFXUWFLUFXLWPRQRI¢VLFDWHUUD, NSHUDXQFXUWFLUFXLWDOOXQ\DWG XQDOWHUQDGRU
DPE=   =  HVFDOFXODPLWMDQ©DQWO H[SUHVVLµ

GHOSUHVHQWHVWXGLQRP«VHVGHWDOODU¢TXHFRPSOHL[HQODQRUPDWLYDHOVYDORUVGHOD',LOD/$6
VµQ XQLFDPHQW SHU SRGHU FDOFXODU HOV YDORUV GH OD QRYD LQVWDOyODFLµ DPE HO SURJUDPD &<3(/(&
5(%7
Esquemes Polaritat







&/&8/6

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línia

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

DI

3F+N

7.30

1.00

10.00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x6)

31.32 10.83 0.16

-

LAS

3F+N

7.30

1.00

10.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x6)

43.68 10.83 0.16

0.33

$TXHVW SXQW MXVWLILFD HOV F¢OFXOV UHDOLW]DWV SHU YDOLGDU OD QRYD LQVWDOyODFLµ HOªFWULFD VHJRQV OD

&¢OFXOVGHIDFWRUVGHFRUUHFFLµSHUFDQDOLW]DFLµ

QRUPDWLYDYLJHQW

(OVVHJ¾HQWVIDFWRUVGHFRUUHFFLµFDOFXODWVVHJRQVHOWLSXVG LQVWDOyODFLµMDHVWDQFRQWHPSODWVHQ





HOVYDORUVG LQWHQVLWDWP¢[LPDDGPLVVLEOH ,] GHODWDXODDQWHULRU

6HFFLµGHOHVO¯QLHV

Factor de correcció

Esqueme
s

3HOF¢OFXOGHOVFLUFXLWVV KDQWLQJXWHQFRPSWHHOVVHJ¾HQWVIDFWRUV
&DLJXGDGHWHQVLµ
&LUFXLWV LQWHULRUV VɉKDQ FRQVLGHUDW TXH HOV OOXPV WRW L VHU D OɉH[WHULRU VRQ XQD LQVWDOFLµ

SHUDODUHVWDGHFLUFXLWV

Profundita Agrupamen
t
t

0.87

-

-

1.00

LAS

B1: Conductors aïllats, paret de
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

0.91

-

-

1.00

LAS: línia d’alimentació a subquadre
Esquemes
focus 2 Pal 2

&LUFXLWVLQWHULRUVGHODLQVWDOyODFLµ

Polaritat
F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.40

1.00

Línia

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.28

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05

3.28

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05

3.46

Focus 1 Pal 2

F+N

0.40

1.00

4.00

SHUFLUFXLWVG HQOOXPHQDW

Focus 1 Pal 1

F+N

0.40

1.00

4.00

SHUDODUHVWDGHFLUFXLWV

focus 2 Pal 1

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.46

Lum passatge MX1

F+N

0.40

1.00

12.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.14
s1b,d1,a1 3G2.5

3.70

Lum passatge MX2

F+N

0.40

1.00

24.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.29
s1b,d1,a1 3G2.5

3.85

(OVUHVXOWDWVREWLQJXWVSHUODFDLJXGDGHWHQVLµHVUHVXPHL[HQOHVVHJ¾HQWVWDXOHV



Resistivitat
tèrmica

B1: Conductors aïllats, paret de
fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

&DLJXGDGHWHQVLµDFXPXODGD




Temperatur
a

DI

UHFHSWRUDSHUWDQWW«OHVPDWHL[HVOLPLWDFLRQVTXHXQDLQVWDOyODFLµLQWHULRU
SHUFLUFXLWVG HQOOXPHQDW

Tipus d'instal·lació







s1b,d1,a1 3G2.5
s1b,d1,a1 3G2.5
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Esquemes

Polaritat

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línia

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Focus 1 Pal 3

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.70

Focus 2 Pal 3

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.70

Focus 1 Pal 4

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.52

Focus 2 Pal 4

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.52

Focus 1 Pal 5

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.01

Focus 2 Pal 5

F+N

0.40

1.00

4.00

Focus 1 Pal 6

F+N

0.40

1.00

4.00

Focus 2 Pal 6

F+N

0.40

1.00

RVFV (AS) Cca-

22.75 1.73 0.05

3.01

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05

3.37

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.37

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05

3.73

s1b,d1,a1 3G2.5
s1b,d1,a1 3G2.5

Focus 1 Pal 7

F+N

0.40

1.00

4.00

Focus 2 Pal 7

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05
s1b,d1,a1 3G2.5

3.73

Focus 1 Pal 8

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05

3.91

Focus 2 Pal 8

F+N

0.40

1.00

4.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 1.73 0.05

3.91

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.10

1.00

92.00

RVFV (AS) Cca- 22.75 0.43 0.27
s1b,d1,a1 3G2.5

0.60

s1b,d1,a1 3G2.5

s1b,d1,a1 3G2.5
s1b,d1,a1 3G2.5




Factor de correcció
Esquemes

Resistivitat
tèrmica

Lum passatge MX1

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Lum passatge MX2

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Sensor Crepuscular,
Contactor

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

(OVVHJ¾HQWVIDFWRUVGHFRUUHFFLµFDOFXODWVVHJRQVHOWLSXVG LQVWDOyODFLµMDHVWDQFRQWHPSODWVHQ
HOVYDORUVG LQWHQVLWDWP¢[LPDDGPLVVLEOH ,] GHODWDXODDQWHULRU
Factor de correcció
Tipus d'instal·lació

Temperatur
a

Resistivitat
tèrmica

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

Focus 1 Pal 2

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

Focus 1 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

A2: Cable multipolar, paret
aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

focus 2 Pal 2

focus 2 Pal 1





-

-

-

Profundita Agrupamen
t
t
-

-

-

-

1.00

1.00

1.00

1.00



Tipus d'instal·lació

Temperatur
a

&¢OFXOVGHIDFWRUVGHFRUUHFFLµSHUFDQDOLW]DFLµ

Esquemes
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Profundita Agrupamen
t
t
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&XUWFLUFXLW

&¢OFXOGHOVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµ

3HUDTXHODO¯QLDTXHGLSURWHJLGDDFXUWFLUFXLWHOSRGHUGHWDOOGHODSURWHFFLµKDG «VVHUPDMRU

6REUHF¢UUHJD
/HV FDUDFWHU¯VWLTXHV GH IXQFLRQDPHQW G XQ GLVSRVLWLX TXH SURWHJHL[ XQ FDEOH FRQWUD

DOYDORUGHODLQWHQVLWDWP¢[LPDGHFXUWFLUFXLW

VREUHF¢UUHJXHVKDQGHVDWLVIHUOHVVHJ¾HQWVGXHVFRQGLFLRQV

,FX!,FFP¢[

IB d In d IZ
I2 d 1,45 x IZ

,FV!,FFP¢[
$PE

Amb:
IB
In
IZ
I2


Intensitat de disseny del circuit
Intensitat assignada del dispositiu de protecció
Intensitat permanent admissible del cable
Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional
del dispositiu de protecció





,FFP¢[0¢[LPDLQWHQVLWDWGHFXUWFLUFXLWSUHYLVWD



,FX

3RGHUGHWDOO¼OWLP




,FV

3RGHUGHWDOOGHVHUYHL

$P«VDP«VODSURWHFFLµKDG «VVHUFDSD©GHGLVSDUDUHQXQWHPSVPHQRUTXHHOWHPSVTXH
WDUGHQ HOV D±OODPHQWV GHO FRQGXFWRU HQ GDQ\DUVH SHU O HOHYDFLµ GH OD WHPSHUDWXUD $L[´ KD GH





SDVVDUWDQWHQHOFDVGHOFXUWFLUFXLWP¢[LPFRPHQHOFDVGHOFXUWFLUFXLWP¯QLP
tcc < tcable

3HU D FXUWFLUFXLWV GH GXUDGD ILQV D  V HO WHPSV W HQ HO TXDO XQD GHWHUPLQDGD LQWHQVLWDW GH
FXUWFLUFXLW LQFUHPHQWDU¢ OD WHPSHUDWXUD GH O D±OODPHQW GHOV FRQGXFWRUV GHV GH OD P¢[LPD
WHPSHUDWXUD SHUPLVVLEOH HQ IXQFLRQDPHQW QRUPDO ILQV D OD WHPSHUDWXUD O¯PLW SRW FRP D
DSUR[LPDFLµFDOFXODUVHGHVGHODIµUPXOD:

$PE





,FF

,QWHQVLWDWGHFXUWFLUFXLW



WFF

7HPSVGHGXUDGDGHOFXUWFLUFXLW



6FDEOH6HFFLµGHOFDEOH
N



)DFWRUTXHW«HQFRPSWHODUHVLVWLYLWDWHOFRHILFLHQWGHWHPSHUDWXUDLODFDSDFLWDW


FDORU¯ILFDGHOPDWHULDOGHOFRQGXFWRULOHVRSRUWXQHVWHPSHUDWXUHVLQLFLDOVLILQDOV3HU
DD±OODPHQWVGHFRQGXFWRUG ¼VFRUUHQWHOVYDORUVGHNSHUDFRQGXFWRUVGHO¯QLDHV
PRVWUHQDODWDXOD$
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WFDEOH 7HPSVTXHWULJDHOFRQGXFWRUDDFRQVHJXLUODVHYDWHPSHUDWXUDO¯PLWDGPLVVLEOH

Esquemes

3HU D WHPSV GH WUHEDOO GHOV GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLµ   V RQ O DVLPHWULD GH OD LQWHQVLWDW «V

Polaritat

P Demandada IB
(kW)
(A)

,W(QHUJLDHVSHF¯ILFDSDVVDQWGHOGLVSRVLWLXGHSURWHFFLµ




6 7HPSVGHGXUDGDGHOFXUWFLUFXLW

F+N

0.40

Focus 1 Pal 3

F+N

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

32.99

Focus 2 Pal 3

F+N

(O UHVXOWDW GHOV F¢OFXOV GH OHV SURWHFFLRQV GH VREUHF¢UUHJD L FXUWFLUFXLW GH OD LQVWDOyODFLµ HV
Focus 1 Pal 4

F+N

0.40

Focus 2 Pal 4

F+N

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

32.99

HVWXGL
/$6/¯QLDD6XETXDGUH
6REUHF¢UUHJD
Esquemes

focus 2 Pal 2

Focus 1 Pal 2

Focus 1 Pal 1

focus 2 Pal 1

Lum passatge MX1





Polaritat

F+N

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Proteccions

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

Focus 1 Pal 5

F+N

Focus 2 Pal 5

F+N

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

Focus 1 Pal 6

F+N

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

Focus 2 Pal 6

Focus 1 Pal 7



32.99

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

UHVXPHL[HQHQOHVVHJ¾HQWVOOLVWHVRQQRP«VVɉKDQFRQVLGHUDWOHVSURWHFFLRQVGHODLOyOXPLQDFLµ
H[WHULRU MD TXH OHV SURWHFFLRQV JHQHUDO FRPSOHL[HQ OD QRUPDWLYD L QR VRQ REMHFWH GHO SUHVHQW

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Lum passatge MX2

O HQHUJLDTXHHVGHL[DSDVVDU ,W LQGLFDWSHOIDEULFDQWGHOGLVSRVLWLXGHSURWHFFLµ



Iz
(A)

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

LPSRUWDQW L SHU D GLVSRVLWLXV OLPLWDGRUV G LQWHQVLWDW N6 KD GH VHU P«V JUDQ TXH HO YDORU GH

$PE 

Proteccions





F+N

F+N
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Esquemes

Polaritat

P Demandada IB
(kW)
(A)

Proteccions

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Focus 2 Pal 7

F+N

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

Focus 1 Pal 8

F+N

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.40

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
1.73 (IEC 60898); In: 16 22.75 23.20
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

32.99

0.10

Magnetotèrmic,
Domèstic o anàleg
0.43 (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba:
C

Focus 2 Pal 8

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

F+N

32.99

Polaritat

Proteccions

Icc
Icu Ics màx
(kA) (kA) mín
(kA)



Esquemes

Polaritat

TCable Tp
ccmàx ccmàx
ccmín ccmín
(s)
(s)

Proteccions

Icc TCable Tp
Icu Ics màx ccmàx ccmàx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Focus 1 Pal 4

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.55 0.43 <0.10
0.26 1.89 <0.10

Focus 2 Pal 4

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.55 0.43 <0.10
0.26 1.89 <0.10

Focus 1 Pal 5

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.66 0.29 <0.10
0.31 1.29 <0.10

Focus 2 Pal 5

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.66 0.29 <0.10
0.31 1.29 <0.10

Focus 1 Pal 6

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.60 0.36 <0.10
0.29 1.56 <0.10

Focus 2 Pal 6

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.60 0.36 <0.10
0.29 1.56 <0.10

Focus 1 Pal 7

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.53 0.46 <0.10
0.25 2.01 <0.10

Focus 2 Pal 7

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.53 0.46 <0.10
0.25 2.01 <0.10

32.99

Curt circuit

Esquemes

352-(&7( (;(&87,8 '( /$ ,/y/80,0$&, '(/6 (63$,6 (;7(5,256 '(/ 7($75( '( 02172516

focus 2 Pal 2

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.61 0.34 <0.10
0.29 1.49 <0.10

Focus 1 Pal 8

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.47 0.57 <0.10
0.23 2.51 <0.10

Focus 1 Pal 2

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.61 0.34 <0.10
0.29 1.49 <0.10

Focus 2 Pal 8

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.47 0.57 <0.10
0.23 2.51 <0.10

Focus 1 Pal 1

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.57 0.39 <0.10
0.27 1.70 <0.10

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

2.74 0.02 <0.10
0.16 5.16 <0.10

focus 2 Pal 1

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.57 0.39 <0.10
0.27 1.70 <0.10

Lum passatge MX1

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.52 0.48 <0.10
0.22 2.63 <0.10

Lum passatge MX2

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.52 0.48 <0.10
0.19 3.57 <0.10

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.49 0.54 <0.10
0.23 2.38 <0.10



F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 6.00
Corba: C

-

0.49 0.54 <0.10
0.23 2.38 <0.10

(VFRQVLGHUDXQDUHVLVWªQFLDGHODLQVWDOyODFLµGHFRQQH[LµGHWHUUDSHUODUHDOLW]DFLµGHOVF¢OFXOV

Focus 1 Pal 3

Focus 2 Pal 3











&/&8/6'(&211(;,$7(55$

5HODLW]DFLµGHOVF¢OFXOVSHUMXVWLILFDUTXHODFRQQH[LµDWHUUDHVFRQIRUPHDODQRUPDWLYD(QOD
SUHVHQW LQWHUYHQFLµ QR HV UHDOLW]DU¢ XQD QRYD FRQQH[Lµ D WHUUD SHU´ HV FRQVLGHUDU¢ TXH OD
FRQQH[LµDWHUUDH[LVWHQWRQHVFRQHFWDU¢ODQRYDLQVWDOyODFLµHVFRQIRUPHDODQRUPDWLYD


5HVLVWªQFLDGHODFRQQH[LµDWHUUDGHOHVPDVVHV

GɉXQYDORUGH2KP
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5HVLVWªQFLDGHODFRQQH[LµDWHUUDGHOQHXWUH

Esquemes

(VFRQVLGHUDXQDUHVLVWªQFLDGHODLQVWDOyODFLµGHFRQQH[LµGHWHUUDSHUDHIHFWHVGHF¢OFXOVGɉXQ
YDORUGH2KP


3URWHFFLµFRQWUDFRQWDFWHVLQGLUHFWHV
(VTXHPDGHFRQQH[LµDWHUUD77
(OWDOODXWRP¢WLFGHO DOLPHQWDFLµHVW¢SUHVFULWTXDQHQFDVGHGHIHFWHLDFDXVDGHOYDORULGXUDGD
GH OD WHQVLµ GH FRQWDFWH HV SRW SURGXLU XQ HIHFWH SHULOOµV VREUH OHV SHUVRQHV R DQLPDOV

focus 2 Pal 1

+D G H[LVWLU XQD DGHTXDGD FRRUGLQDFLµ HQWUH O HVTXHPD GH FRQQH[Lµ D WHUUD 77 L OHV

IB
(A)

Proteccions

I'N
Id
(A) (A)

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.05 0.10
9.00 0.10

Lum passatge MX1

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

Lum passatge MX2

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

8.96 0.10

Focus 1 Pal 3

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.01 0.10

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.01 0.10

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.04 0.10

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.04 0.10
9.07 0.10

Focus 2 Pal 3
Focus 1 Pal 4

GRPªVWLFV

Polaritat

Focus 2 Pal 4

F+N
F+N
F+N

FDUDFWHU¯VWLTXHVGHOVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµ

Focus 1 Pal 5

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

/DLQWHQVLWDWGHGHIHFWHHVSRWFDOFXODUPLWMDQ©DQWO H[SUHVVLµ

Focus 2 Pal 5

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.07 0.10

Focus 1 Pal 6

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.03 0.10

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.03 0.10
9.01 0.10

Focus 2 Pal 6
Focus 1 Pal 7



Focus 2 Pal 7

$PE 

F+N
F+N
F+N



,G &RUUHQWGHGHIHFWH

Focus 1 Pal 8

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC



87HQVLµHQWUHIDVHLQHXWUH

Focus 2 Pal 8

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.01 0.10



5$ 6XPDGHOHVUHVLVWªQFLHVGHODSUHVDGHWHUUDLGHOVFRQGXFWRUVGHSURWHFFLµGHOHV

PDVVHV

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.43

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

8.91 0.10




5% 5HVLVWªQFLDGHODSUHVDGHWHUUDGHOQHXWUHVLJXLGHOWUDQVIRUPDGRURGHODO¯QLD

G DOLPHQWDFLµ

$PE
I'N

&RUUHQWGLIHUHQFLDOUHVLGXDODVVLJQDWDO''5

/DLQWHQVLWDWGLIHUHQFLDOUHVLGXDORVHQVLELOLWDWGHOHVGLIHUHQFLDOVKDG «VVHUWDOTXHGRQLJDUDQWLHV

' DOWUD EDQGD DTXHVWD VHQVLELOLWDW KD GH SHUPHWUH OD FLUFXODFLµ GH OD LQWHQVLWDW GH IXLWHV GH OD

GHOIXQFLRQDPHQWGHOGLVSRVLWLXSHUDODLQWHQVLWDWSHUGHIHFWHGHO HVTXHPDHOªFWULF

LQVWDOyODFLµ SHU OHV FDSDFLWDWV SDU¢VLWHV GHOV FDEOHV $L[¯ OD LQWHQVLWDW GH QR GLVSDUDPHQW GHO

Polaritat

IB
(A)

Proteccions

I'N
Id
(A) (A)

focus 2 Pal 2

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

Focus 1 Pal 2

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

Focus 1 Pal 1

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

9.05 0.10

Esquemes







GLIHUHQFLDOKDGHWLQGUHXQYDORUVXSHULRUDODLQWHQVLWDWGHIXLWHVDOSXQWG LQVWDOyODFLµ/DQRUPD
LQGLFDFRPLQWHQVLWDWP¯QLPDGHQRGLVSDUDPHQWODPHLWDWGHODVHQVLELOLWDW
Esquemes
focus 2 Pal 2





Polaritat

IB
(A)

Proteccions

Inodisparament
(A)

If
(A)

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140
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Inodisparament
(A)

If
(A)

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

IDVHV HQ OɉDFWXDFLµ GHO D±OODPHQW GH OHV OOXPV TXH VɉKDQ GH UHWLUDU GXUDQ OD XUEDQLW]DFLµ

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

GHOVHVSDLVS¼EOLFV

focus 2 Pal 1

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Lum passatge MX1

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Lum passatge MX2

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

 6ɉLQVWDOyODUDQOHVQRYHVSURWHFFLRQVLHOFRQWDFWRUHQHOVXEFXDGUHGHGLVWULEXFLµ

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

 6ɉLQVWDOyODU¢ HO QRX FDEOHMDW DSURILWDQW VHPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH OHV FDQDOLW]DFLRQV

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

H[LVWHQWV GHO DQWLF FDEOHMDW GH OHV OOXPV TXH HV UHWLUDUDQ (Q OD ]RQD GɉDFWXDFLµ HV

Focus 1 Pal 4

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

UHDOLW]DU¢XQDFDQDOLW]DFLµQRYDSHUDOVFDEOHVHOªFWULFVGHOVQRXVOOXPV

Focus 2 Pal 4

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 7

F+N

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
1.73
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 2 Pal 7

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 8

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 2 Pal 8

F+N

1.73

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.43

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Esquemes
Focus 1 Pal 2
Focus 1 Pal 1

Focus 1 Pal 3
Focus 2 Pal 3

Focus 1 Pal 5
Focus 2 Pal 5
Focus 1 Pal 6
Focus 2 Pal 6



Polaritat

IB
(A)




Proteccions

 &RQILUPDU DO D±OODU OHV OOXPV D VXEVWLWXLU HQ HO TXDGUH TXH QR VɉKDJLQ GHVHTXLOLEUDW OHV

 8Q FRS D±OODWV HOV OOXPV D UHWLUDU HV GHVFRQQHFWDUDQ GHO VXETXDGUH GH GLVWULEXFLµ HV
GHVPXQWDUDQLVHɉQUHWLUDUDQHOVFDEOHVHOªFWULFVGɉDOLPHQWDFLµ

 (V FRQQHFWDUDQ HOV OOXPV QRXV DPE HO QRX FDEOHMDW HQ HOV WHUPLQDOV GH FRQQH[Lµ TXH
WHQHQHOVSURSLVOOXPV
 (V UHDOLW]DUDQ OHV SURYHV GH IXQFLRQDPHQW GHOV QRXV OOXPV L HV SURJUDPDU¢ HO VHQVRU
FUHSXVFXODU


'XUDQWODUHDOLW]DFLµGHOVWUHEDOOVGɉDTXHVWDQRYDLQVWDOyODFLµHOªFWULFDGɉLOyOXPLQDFLµHVFRPSOLUDQ
WRWHVOHVQRUPDWLYHVGHVHJXUHWDWTXHVLJXLQDSOLFDEOHV


(O TXDGUH GH GLVWULEXFLµ GɉRQ SDUWHL[ OD QRYD LQVWDOyODFLµ HOªFWULFD DO VHU SURSLHWDW GH OɉDXWRULWDW

GXUDQWOHVDFWXDFLRQV

(QDTXHVWSXQWVɉHQXPHUHQWRWHVOHVFRQGLFLRQVTXHHVVHJXLU¢GXUDQWODUHDOLW]DFLµGHOVWUHEDOOV
GɉLQVWDOyODFLµGHOQRXHQOOXPHQDWH[WHULRUGHOWHDWUHGH0RQWRUQªVGHO9DOOªV





5HGXFFLµGHOFRQVXPHQHUJªWLF

7RWD OD LQVWDOyODFLµ VɉKD FDOFXODW FRQVLGHUDQW TXH HOV OOXPV VµQ GH GHVF¢UUHJD GH : HV SRW
UHGXLU FRQVLGHUDEOHPHQW HO FRQVXP VXEVWLWXLQWORV SHU OOXPV /(' GH : SHU´ DO UHDOLW]DU

3ULRULWDWHQOɉRUGHGHUHDOL]DFLµGHOVWUHEDOOV

 $±OODUOHVOOXPVTXHHVUHWLUDUDQHQHOTXDGUHH[LVWHQWLQFORHQWODVHSDUDFLµGHOOXPVTXH



$MXQWDPHQW

PXQLFLSDO VɉDFRUGDU¢ DPE HO PXQLFLSL OɉKRUDUL GH WUHEDOO HQ HO TXDGUH L HO SURWRFRO D VHJXLU

 3/(&'(&21',&,216



6HJXUHWDW

FRPSDUWHL[LQSURWHFFLµVHFFLRQDGRUDSHU´TXHQRVɉKDJLQGHPRGLILFDU


DTXHVWDRSHUDFLµFDOVXEVWLWXLUHOVPDJQHWRW«UPLFVGHFDGDXQDGHOHVO¯QLHVGHOV$DFWXDOVD
$
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(OVFRQGXFWRUVGHSURWHFFLµHVWDUDQFRQYHQLHQWPHQWSURWHJLWVFRQWUDHOGHWHULRUDPHQWPHF¢QLFL
TX¯PLFHVSHFLDOPHQWHQHOVSDVVRVDWUDY«VG HOHPHQWVGHODFRQVWUXFFLµ


 *HQHUDOLWDWV

/HV FRQQH[LRQV HQ DTXHVWV FRQGXFWRUV HV UHDOLW]DUDQ PLWMDQ©DQW DFREODPHQWV VROGDWV VHQVH

7RWVHOVPDWHULDOVXWLOLW]DWVDO H[HFXFLµGHODLQVWDOyODFLµWLQGUDQFRPDP¯QLPOHVFDUDFWHU¯VWLTXHV

PDWHULDO LQR[LGDEOH L HOV FDUJROV GH WDQFDPHQW HVWDUDQ SURYH±WV G XQ GLVSRVLWLX TXH HYLWL HO VHX

HVSHFLILFDGHV HQ DTXHVW 3OHF GH &RQGLFLRQV XWLOLW]DQWVH VHPSUH PDWHULDOV KRPRORJDWV VHJRQV

DIORL[DPHQW

OHVQRUPHV81(FLWDGHVHQO LQVWUXFFLµ,7&%7TXHHOVVLJXLQG DSOLFDFLµ

 &RQGXFWRUVHOªFWULFV
/HV O¯QLHV G DOLPHQWDFLµ D TXDGUHV GH GLVWULEXFLµ HVWDUDQ FRQVWLWX±GHV SHU FRQGXFWRUV XQLSRODUV
GHFRXUHD±OODWVGHN9

XWLOLW]DFLµ G ¢FLG R SHU SHFHV GH FRQQH[Lµ GH WDQFDPHQW SHU URVFD $TXHVWHV SHFHV VHUDQ GH

(V SUHQGUDQ OHV SUHFDXFLRQV TXH FDOJXLQ SHU D HYLWDU HO GHWHULRUDPHQW FDXVDW SHU HIHFWHV
HOHFWURTX¯PLFVTXDQOHVFRQQH[LRQVVLJXLQHQWUHPHWDOOVGLIHUHQWV

 ,GHQWLILFDFLµGHOVFRQGXFWRUV
(OVFRQGXFWRUVGHODLQVWDOyODFLµV LGHQWLILFDUDQSHOVFRORUVGHOVHXD±OODPHQW

/HVO¯QLHVG DOLPHQWDFLµDSXQWVGHOOXPLFRQQH[LRQVGHFRUUHQWG DOWUHVXVRVHVWDUDQFRQVWLWX±GHV

1HJUHJULVPDUUµSHOVFRQGXFWRUVGHIDVHRSRODUV

SHUFRQGXFWRUVGHFRXUHXQLSRODUVD±OODWVGHOWLSXV+95

%ODXFODUSHUDOFRQGXFWRUQHXWUH

/HV O¯QLHV G HQOOXPHQDW G XUEDQLW]DFLµ HVWDUDQ FRQVWLWX±GHV SHU FRQGXFWRUV GH FRXUH D±OODWV GH

*URFYHUGSHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLµ

N9

 &RQGXFWRUVGHQHXWUH
/D VHFFLµ P¯QLPD GHO FRQGXFWRU GH QHXWUH SHU GLVWULEXFLRQV PRQRI¢VLTXHV WULI¢VLTXHV L GH
FRUUHQWFRQWLQXDVHU¢ODTXHDFRQWLQXDFLµV HVSHFLILFD
6HJRQV OD ,QVWUXFFLµ ,7& %7  HQ HO VHX DSDUWDW  HQ LQVWDOyODFLRQV LQWHULRUV SHU WHQLU HQ
FRPSWH OHV FRUUHQWV KDUPµQLTXHV GHJXGHV D FDUUHJXHV QR OLQHDOV L SRVVLEOHV GHVHTXLOLEULV OD

9HUPHOOSHUDOFRQGXFWRUGHOVFLUFXLWVGHFRPDQGDPHQWLFRQWURO

 7XEVSURWHFWRUV
&ODVVHVGHWXEVDXWLOLW]DU
(OVWXEVKDQGHVXSRUWDUFRPDP¯QLPVHQVHGHIRUPDFLµDOJXQDOHVVHJ¾HQWVWHPSHUDWXUHV

VHFFLµGHOFRQGXFWRUGHOQHXWUHVHU¢FRPDP¯QLPLJXDODODGHOHVIDVHV

r&SHUDWXED±OODQWVFRQVWLWX±WVSHUSROLFORUXUGHYLQLORSROLHWLOª

3HUDOFDVGH[DU[HVDªULHVRVXEWHUU¢QLHVGHGLVWULEXFLµHQEDL[DWHQVLµOHVVHFFLRQVDFRQVLGHUDU

r&SHUDWXEPHW¢OyOLFVDPEIROGUHVD±OODQWVGHSDSHULPSUHJQDW

VHUDQOHVVHJ¾HQWV
$PEGRVRWUHVFRQGXFWRUVLJXDODODGHOVFRQGXFWRUHVGHIDVH

'L¢PHWUHGHOVWXEVLQRPEUHGHFRQGXFWRUVSHUFDGDVFXQG HOOV

$PETXDWUHFRQGXFWRUVPHLWDWGHODVHFFLµGHOVFRQGXFWRUVGHIDVHDPEXQP¯QLPGH

(OV GL¢PHWUHV H[WHULRUV P¯QLPV L OHV FDUDFWHU¯VWLTXHV P¯QLPHV SHU HOV WXEV HQ IXQFLµ GHO WLSXV

PPtSHUFRXUHLGHPPtSHUDOXPLQL

G LQVWDOyODFLµLGHOQ¼PHURLVHFFLµGHOVFDEOHVDFRQGXLUV LQGLTXHQHQOD,QVWUXFFLµ,7&%7HQ


 &RQGXFWRUVGHSURWHFFLµ

HOVHXDSDUWDW(OGL¢PHWUHLQWHULRUP¯QLPGHOVWXEVGHXU¢VHUGHFODUDWSHOIDEULFDQW.


1RUPHVG H[HFXFLµGHOHVLQVWDOyODFLRQV

(OV FRQGXFWRUV GH SURWHFFLµ QXV QR HVWDUDQ HQ FRQWDFWH DPE HOHPHQWV FRPEXVWLEOHV (Q HOV

/OLVWDGHQRUPHVDFRPSOLUGXUDQWOɉH[HFXFLµGHOVWUHEDOOV

SDVVRV D WUDY«V GH SDUHWV R VRVWUHV HVWDUDQ SURWHJLWV SHU XQ WXE G DGHTXDGD UHVLVWªQFLD TXH



VHU¢DP«VQRFRQGXFWRULGLI¯FLOPHQWFRPEXVWLEOHTXDQWUDYHVVLSDUWVFRPEXVWLEOHVGHO HGLILFL
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 &ROyORFDFLµGHWXEV



4XDQ HOV WXEV PHW¢OyOLFV V KDJLQ GH SRVDU D WHUUD OD VHYD FRQWLQX±WDW HOªFWULFD TXHGDU¢
FRQYHQLHQWPHQWDVVHJXUDGD(QFDVG XWLOLW]DUWXEVPHW¢OyOLFVIOH[LEOHVFDOTXHODGLVW¢QFLDHQWUH

(VWLQGUDQHQFRPSWHOHVSUHVFULSFLRQVJHQHUDOVVHJ¾HQWVWDOLFRPLQGLFDOD,7&%7

GXHVFRQQH[LRQVDWHUUDFRQVHFXWLYHVGHOVWXEVQRH[FHGHL[LGHP

3UHVFULSFLRQVJHQHUDOV
(O WUD©DW GH OHV FDQDOLW]DFLRQV HV IDU¢ VHJXLQW SUHIHUHQWPHQW O¯QLHV SDUDOyOHOHV D OHV YHUWLFDOV L
KRULW]RQWDOVTXHOLPLWHQHOORFDORQHVIDODLQVWDOyODFLµ
(OV WXEV V XQLUDQ HQWUH HOOV PLWMDQ©DQW DFFHVVRULV DGHTXDWV D OD VHYD FODVVH TXH DVVHJXULQ OD
FRQWLQX±WDWTXHSURSRUFLRQHQDOVFRQGXFWRUV
(OV WXEV D±OODQWV U¯JLGV FRUEDEOHV HQ FDOHQW SRGUDQ HVVHU DFREODWV HQWUH HOOV HQ FDOHQW UHFREULQW
O XQLµDPEXQDFRODHVSHFLDOTXDQHVYXOJXLXQDXQLµHVWDQFD
/HV FRUEHV SUDFWLFDGHV DOV WXEV VHUDQ FRQWLQXHV L QR RULJLQDUDQ UHGXFFLRQV GH VHFFLµ
LQDGPLVVLEOHV
(OVUDGLVP¯QLPVGHFXUYDWXUDSHUFDGDFODVVHGHWXEVHUDQHOVLQGLFDWVHQODQRUPD81((1

6HU¢SRVVLEOHODI¢FLOLQWURGXFFLµLUHWLUDGDGHOVFRQGXFWRUVDOVWXEVGHVSU«VGHFROyORFDWVLIL[DWV
DTXHVWVLHOVVHXVDFFHVVRULVGLVSRVDQWSHUDDL[´HOVUHJLVWUHVTXHFDOJXHQLTXHHQWUDPVUHFWHV
QRHVWDUDQVHSDUDWVHQWUHHOOVP«VGHP(OQRPEUHGHFRUEHVHQDQJOHUHFWHVLWXDGHVHQWUH
GRVUHJLVWUHVFRQVHFXWLXVQRVHU¢VXSHULRUDWUHV(OVFRQGXFWRUVV DOORWMDUDQDOVWXEVGHVSU«VGH

1RSRGUDQXWLOLW]DUVHHOVWXEVPHW¢OyOLFVFRPDFRQGXFWRUVGHSURWHFFLµRGHQHXWUH
7XEVHQPXQWDWJHVXSHUILFLDO
4XDQHOVWXEVHVFROyORTXHQHQPXQWDWJHVXSHUILFLDODP«VHVWLQGUDQHQFRPSWHOHVVHJ¾HQWV
SUHVFULSFLRQV
(OV WXEV HV IL[DUDQ D OHV SDUHWV R VRVWUHV PLWMDQ©DQW OHV EULGHV SURWHJLGHV FRQWUD OD FRUURVLµ L
V´OLGDPHQWVXEMHFWHV/DGLVWDQFLDHQWUHDTXHVWHVVHU¢FRPDP¢[LPPHWUHV(VGLVSRVDUDQ
IL[DFLRQV G XQD L DOWUH SDUW HQ HOV FDQYLV GH GLUHFFLµ HQ HOV HPEUDQFDPHQWV L HQ OD SUR[LPLWDW
LPPHGLDWDGHOHVHQWUDGHVHQFDL[HVRDSDUHOOV
(OV WXEV HV FROyORFDUDQ DGDSWDQWORV D OD VXSHUI¯FLH VREUH OD TXDO V LQVWDOyOHQ FRUEDQWORV R
XWLOLW]DQWHOVDFFHVVRULVTXHFDOJXLQ
(Q DOLQHDFLRQV UHFWHV OHV GHVYLDFLRQV GH O HL[ GHO WXE UHVSHFWH D OD O¯QLD TXH XQHL[ HOV SXQWV
H[WUHPVQRVHU¢VXSHULRUDO
&RQY« GLVSRVDU HOV WXEV QRUPDOV VHPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH D XQD DO©DGD P¯QLPD GH  P
VREUHHOV´ODPEO REMHFWHGHSURWHJLUORVG HYHQWXDOVGDQ\VPHF¢QLFV
$OVHQFUHXDPHQWVGHWXEVU¯JLGVDPEMXQWHVGHGLODWDFLµG XQHGLILFLV KDXUDQGHLQWHUURPSUHHOV

FROyORFDWVDTXHVWV
(OVUHJLVWUHVSRGUDQHVWDUGHVWLQDWV¼QLFDPHQWDIDFLOLWDUODLQWURGXFFLµLUHWLUDGDGHOVFRQGXFWRUV
DOVWXEVRVHUYLUDOPDWHL[WHPSVFRPDFDL[HVG DFREODPHQWRGHULYDFLµ
4XDQHOVWXEVHVWLJXLQIRUPDWVSHUPDWHULDOVTXHHVSXJXLQR[LGDULTXDQKDJLQUHEXWGXUDQWHO

WXEV TXHGDQW HOV H[WUHPV GHO PDWHL[ VHSDUDWV HQWUH HOOV  FP DSUR[LPDGDPHQW L DFREODQWVH
SRVWHULRUPHQWPLWMDQ©DQWPDQLJXHWVOOLVFDQWVTXHWLQJXLQXQDORQJLWXGP¯QLPDGHFP
7XEVHQFDVWDWV

VHX PXQWDWJH DOJXQ WUHEDOO GH PHFDQLW]DFLµ V DSOLFDU¢ D OHV SDUWV PHFDQLW]DGHV SLQWXUD

4XDQ HOV WXEV HV FROyORTXLQ HQFDVWDWV HV WLQGUDQ HQ FRPSWH D P«V D P«V OHV VHJ¾HQWV

DQWLR[LGDQW

SUHVFULSFLRQV

,JXDOPHQW HQ FDV G XWLOLW]DU WXEV PHW¢OyOLFV VHQVH D±OODPHQW LQWHULRU HV WLQGU¢ HQ FRPSWH OD

/DLQVWDOyODFLµGHWXEVHQFDVWDWVVHU¢DGPLVVLEOHTXDODVHYDFROyORFDFLµDO REUDHVIDFLGHVSU«VGH

SRVVLELOLWDW GH TXH HV SURGXHL[LQ FRQGHQVDFLRQV G DLJXD D O LQWHULRU G HOOV SHO TXDO V HOHJLU¢

ILQDOLW]DU HOV WUHEDOOV GH FRQVWUXFFLµ L G DUUHERVVDW GH SDUHWV L VRVWUHV HO OOLVFDW G DTXHVWV SRW

FRQYHQLHQWPHQW HO WUD©DW GH OD VHYD LQVWDOyODFLµ SUHYHLHQW O HYDFXDFLµ G DLJXD DOV SXQWV P«V

DSOLFDUVHSRVWHULRUPHQW

EDL[RVG HOODLVLIRVQHFHVVDULHVWDEOLQWXQDYHQWLODFLµDSURSLDGDDO LQWHULRUGHOVWXEVPLWMDQ©DQW
HOVLVWHPDDGHTXDWFRPDUDODXWLOLW]DFLµG XQDWHGHL[DQWXQGHOVEUD©RVVHQVHXWLOLW]DU

/HVGLPHQVLRQVGHOHVUHJDWHVVHUDQVXILFLHQWVSHUDTXHHOVWXEVTXHGLQUHFREHUWVSHUXQDFDSD
G  FP GH JUXL[ FRP D P¯QLP GHO UHYHVWLPHQW GH OHV SDUHWV R VRVWUHV $OV DQJOHV HO JUXL[ SRU
UHGXLUVHDFP
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(Q HOV FDQYLV GH GLUHFFLµ HOV WXEV HVWDUDQ FRQYHQLHQWPHQW FRUEDWV R E« SURYH±WV GH FRO]HV R
WHVDSURSLDWVSHU´HQDTXHVW¼OWLPFDVVROVV DGPHWUDQHOVSURYH±WVGHWDSHVGHUHJLVWUH



(QFDSFDVHVSHUPHWU¢ODXQLµGHFRQGXFWRUVSHUVLPSOHUHWRUFLPHQWRHQUUROODWPHQWHQWUHHOOV
VLQ´ TXH KDXU¢ GH IHUVH VHPSUH XWLOLW]DQW ERUQV GH FRQQH[Lµ PXQWDWV LQGLYLGXDOPHQW R

/HV WDSHV GHOV UHJLVWUHV L GH OHV FDL[HV GH FRQQH[Lµ TXHGDUDQ DFFHVVLEOHV L GHVPRQWDEOHV XQD
YHJDGDILQDOLW]DGDO REUD
(OVUHJLVWUHVLFDL[HVTXHGDUDQHQUDVDWVDPEODVXSHUI¯FLHH[WHULRUGHOUHYHVWLPHQWGHODSDUHWR
VRVWUHTXDQQRV LQVWDOyOLQDO LQWHULRUG XQDOORWMDPHQWWDQFDWLSUDFWLFDEOH
,JXDOPHQW HQ FDV G XWLOLW]DU WXEV QRUPDOV HQFDVWDWV HQ SDUHWV FRQY« GLVSRVDU HOV UHFRUUHJXWV
KRULW]RQWDOVDFPFRPDP¢[LPGHOWHUUDRVRVWUHLHOVYHUWLFDOVDXQDGLVW¢QFLDGHOVDQJOHVR
FDQWRQDGHVQRVXSHULRUDFP

FRQVWLWXLQWEORFVRUHJOHWVGHFRQQH[Lµ (VSRWSHUPHWUHDL[¯ PDWHL[ODXWLOLW]DFLµGH EULGHV GH
FRQQH[Lµ/HVXQLRQVV KDXUDQGHIHUVHPSUHDO LQWHULRUGHFDL[HVG DFREODPHQWRGHGHULYDFLµ
6LHVWUDFWDGHFDEOHVKDXU¢GHFXLGDUVHHQIHUOHVFRQQH[LRQVTXHHOFRUUHQWHVUHSDUWHL[LSHU
WRWVHOVILOIHUURVFRPSRQHQWVLVLHOVLVWHPDDGRSWDW«VGHFDUJROG HVWUªQ\HUHQWUHXQDYRODQGHUD
PHW¢OyOLFDVRWDHOVHXFDSLXQDVXSHUI¯FLHPHW¢OyOLFDHOVFRQGXFWRUVGHVHFFLµVXSHULRUDPP
V KDXUDQGHFRQQHFWDUSHUPLWMDGHWHUPLQDOVDGHFXDWVFRPSURYDQWVHPSUHTXHOHVFRQQH[LRQV
GHTXDOVHYROVLVWHPDTXHVLJXLQQRTXHGLQVREPHVVHVDHVIRU©RVPHF¢QLFV
3HU D TXH QR SXJXL «VVHU GHVWUX±W O D±OODPHQW GHOV FRQGXFWRUV SHU OD VHYD IULFFLµ DPE OHV YRUHV

7XEVHQPXQWDWJHDODLUH

OOLXUHVGHOVWXEVHOVH[WUHPVG DTXHVWVTXDQVLJXLQPHW¢OyOLFVLSHQHWULQHQXQDFDL[DGHFRQQH[Lµ

1RP«VHVW¢SHUPªVHOVHXXVSHUO DOLPHQWDFLµGHP¢TXLQHVRHOHPHQWVGHPRELOLWDWUHVWULQJLGD

R DSDUHOO HVWDUDQ SURYH±WV GH EHFV DPE YRUHV DUUHGRQLWV R GLVSRVLWLXV HTXLYDOHQWV R E«

GHVGHFDQDOLW]DFLRQVSUHIDEULFDGHVLFDL[HVGHGHULYDFLµIL[DGHVDOVRVWUH(VWLQGUDQHQFRPSWH

FRQYHQLHQWPHQWPHFDQLW]DWVLVLHVWUDFWDGHWXEVPHW¢OyOLFVDPED±OODPHQWLQWHULRUDTXHVW¼OWLP

OHVVHJ¾HQWVSUHVFULSFLRQV

VREUHVRUWLU¢XQVTXDQWVPLOyO¯PHWUHVGHODVHYDFREHUWDPHW¢OyOLFD

 $SDUHOOVGHFRPDQGDPHQWLPDQLREUD

/D ORQJLWXG WRWDO GH OD FRQGXFFLµ D O DLUH QR VHU¢ VXSHULRU D  PHWUHV L QR FRPHQ©DU¢ D XQD
DO©DGDLQIHULRUDPHWUHV

(OV DSDUHOOV GH FRPDQGDPHQW L PDQLREUD LQWHUUXSWRUV L FRPPXWDGRUV  VHUDQ GH WLSXV WDQFDW L

(V SUHVWDU¢ HVSHFLDO DWHQFLµ SHU TXH HV FRQVHUYLQ HQ WRW HO VLVWHPD HVSHFLDOPHQW HQ OHV

PDWHULDO D±OODQW WDOODUDQ HO FRUUHQW P¢[LP GHO FLUFXLW RQ HVWDQ FROyORFDWV VHQVH SHUPHWUH OD

FRQQH[LRQVOHVFDUDFWHU¯VWLTXHVP¯QLPHVSHUFDQDOLW]DFLRQVGHWXEVDO DLUHHVWDEOHUWHVDODWDXOD

IRUPDFLµG DUFVSHUPDQHQWVLQRSRGUDQSUHQGUHXQDSRVLFLµLQWHUPªGLD

GHO LQVWUXFFLµ,7&%7

 &DL[HVG DFREODPHQWLGHULYDFLµ

/HV SHFHV GH FRQWDFWH WLQGUDQ OHV VHYHV GLPHQVLRQV GH IRUPD TXH OD WHPSHUDWXUD QR SXJXL

/HV FRQQH[LRQV HQWUH FRQGXFWRUV HV UHDOLW]DUDQ D O LQWHULRU GH FDL[HV DSURSLDGHV GH PDWHULDO

6 KDGHSRGHUIHUDOYROWDQWGHPDQLREUHVG REHUWXUDLWDQFDPHQWDODLQWHQVLWDWLWHQVLµ

D±OODQWVLVµQPHW¢OyOLTXHVSURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLµ

QRPLQDOVTXHHVWDUDQPDUFDGHVHQOORFYLVLEOH

 $SDUHOOVGHSURWHFFLµ

H[FHGLUGHr&HQFDSG HOOHV

/HV VHYHV GLPHQVLRQV KDQ GH SHUPHWUH DOORWMDU DPSODPHQW WRWV HOV FRQGXFWRUV TXH KDJLQ GH
FRQWLQGUHLODVHYDSURIXQGLWDWHTXLYDOGU¢FRPDP¯QLPDOGL¢PHWUHGHOWXEPDMRUP«VXQ
G DTXHVWDPEXQP¯QLPGHPPSHUDODVHYDSURIXQGLWDWLPPSHUDOGL¢PHWUHRFRVWDW
LQWHULRU
4XDQHVYXOJXLIHUHVWDQTXHVOHVHQWUDGHVGHOVWXEVDOHVFDL[HVGHFRQQH[LµKDQG XWLOLW]DUVH
SUHPVDHVWRSHVDGHTXDWV

3URWHFFLµFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWV
(OVFRQGXFWRUVDFWLXVKDQG HVWDUSURWHJLWVSHUXQRP«VGLVSRVLWLXVGHWDOODXWRP¢WLFFRQWUDOHV
VREUHF¢UUHJXHVLFRQWUDHOVFXUWFLUFXLWV
$SOLFDFLµ
([FHSWHHOVFRQGXFWRUVGHSURWHFFLµWRWVHOVFRQGXFWRUVTXHIRUPHQSDUWG XQFLUFXLWLQFO´VHO
FRQGXFWRUQHXWUHHVWDUDQSURWHJLWVFRQWUDOHVVREUHLQWHQVLWDWV VREUHF¢UUHJXHVLFXUWFLUFXLWV 







3URWHFFLµFRQWUDVREUHF¢UUHJXHV
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(OVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµKDQG HVWDUSUHYLVWRVSHUDLQWHUURPSUHWRWFRUUHQWGHVREUHF¢UUHJD



(OVYDORUVQRUPDOLW]DWVGHOHVWHQVLRQVDVVLJQDGHVVµQ

DOV FRQGXFWRUV GHO FLUFXLW DEDQV GH TXH SXJXL SURYRFDU XQ HVFDOIDPHQW SHUMXGLFLDO SHU D

93HOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVXQLSRODUVLELSRODUV

O D±OODPHQWDOHVFRQQH[LRQVDOHVH[WUHPLWDWVRDOPHGLDPELHQWHQOHVFDQDOLW]DFLRQV

93HOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVXQLSRODUV

(OO¯PLWG LQWHQVLWDWGHFRUUHQWDGPLVVLEOHHQXQFRQGXFWRUKDGHTXHGDUHQWRWFDVJDUDQWLWSHO

93HOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVELSRODUVWULSRODUVLWHWUDSRODUV

GLVSRVLWLXGHSURWHFFLµXWLOLW]DW
&RP D GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLµ FRQWUD VREUHF¢UUHJXHV VHUDQ XWLOLW]DWV HOV IXVLEOHV FDOLEUDWV GH
FDUDFWHU¯VWLTXHVGHIXQFLRQDPHQWDGHTXDGHVRHOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVDPEFRUEDWªUPLFDGH
WDOO

(OVYDORUV99L9UHVSHFWLYDPHQWVµQWDPE«YDORUVQRUPDOLW]DWV
(OVYDORUVSUHIHUHQFLDOVGHOHVLQWHQVLWDWVDVVLJQDGHVVµQ
L$

3URWHFFLµFRQWUDFXUWFLUFXLWV
6 KDQGHSUHYHXUHGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµSHUDLQWHUURPSUHWRWFRUUHQWGHFXUWFLUFXLWDEDQVGH
TXHDTXHVWDSXJXLUHVXOWDUSHULOORVDSHOVHIHFWHVWªUPLFVLPHF¢QLFVSURGX±WVDOVFRQGXFWRUVLD
OHVFRQQH[LRQV
$O RULJHQGHWRWFLUFXLWV HVWDEOLU¢XQGLVSRVLWLXGHSURWHFFLµFRQWUDFXUWFLUFXLWVODTXDOFDSDFLWDW
GHWDOOHVWDU¢G DFRUGDPEODLQWHQVLWDWGHFXUWFLUFXLWTXHSXJXLSUHVHQWDUVHDOSXQWGHODVHYD

(OSRGHUGHWDOODVVLJQDWVHU¢LSHUGDPXQWL
$
/DFDUDFWHU¯VWLFDGHGLVSDUDPHQWLQVWDQWDQLGHOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVHVW¢GHWHUPLQDGDSHUOD
VHYDFRUED%&R'
&DGDLQWHUUXSWRUKDGHSRUWDUYLVLEOHGHIRUPDLQGHOHEOHOHVVHJ¾HQWVLQGLFDFLRQV
(OFRUUHQWDVVLJQDWVHQVHHOV¯PERO$SUHFHGLWGHOV¯PEROGHODFDUDFWHU¯VWLFDGHGLVSDUDPHQW

LQVWDOyODFLµ

LQVWDQWDQL %&R' SHUH[HPSOH%

6 DGPHWHQ FRP D GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLµ FRQWUD FXUWFLUFXLWV HOV IXVLEOHV GH FDUDFWHU¯VWLTXHV GH
IXQFLRQDPHQWDGHTXDWVLHOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVDPEVLVWHPDGHWDOOHOHFWURPDJQªWLF

3RGHU GH WDOO DVVLJQDW HQ DPSHUHV GLQV G XQ UHFWDQJOH VHQVH LQGLFDFLµ GHO V¯PERO GH OHV
XQLWDWV

6LWXDFLµLFRPSRVLFLµ
(QJHQHUDOHOVGLVSRVLWLXVGHVWLQDWVDODSURWHFFLµGHOVFLUFXLWVV LQVWDOyODUDQDO RULJHQG DTXHVWV

&ODVVHGHOLPLWDFLµG HQHUJLDVL«VDSOLFDEOH

DL[¯FRPDOVSXQWVRQODLQWHQVLWDWDGPLVVLEOHGLVPLQXHL[LSHUFDQYLVGHJXWVDVHFFLµFRQGLFLRQV
G LQVWDOyODFLµVLVWHPDG H[HFXFLµRWLSXVGHFRQGXFWRUVXWLOLW]DWV

(OVERUQVGHVWLQDWVH[FOXVLYDPHQWDOQHXWUHKDQG HVWDUPDUFDWVDPEODOOHWUD1

1RUPHVDSOLFDEOHV

,QWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVGHEDL[DWHQVLµ

3HWLWVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFV 3,$ 

(OVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVGHEDL[DWHQVLµV DMXVWDUDQDODQRUPD81((1

(OVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVSHUDLQVWDOyODFLRQVGRPªVWLTXHVLDQ¢ORJXHVSHUDODSURWHFFLµFRQWUD

$TXHVWDQRUPDV DSOLFDDOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVHOVTXDOVFRQWDFWHVSULQFLSDOVHVWDQGHVWLQDWV

VREUHLQWHQVLWDWV V DMXVWDUDQ D OD QRUPD V $TXHVWD QRUPD V DSOLFD DOV LQWHUUXSWRUV DXWRP¢WLFV

D«VVHUFRQQHFWDWVDFLUFXLWVODTXDOWHQVLµDVVLJQDGDQRVREUHSDVVD9HQFRUUHQWDOWHUQR

DPEWDOODO DLUHGHWHQVLµDVVLJQDGDILQVD9 HQWUHIDVHV LQWHQVLWDWDVVLJQDGDILQVD$L

 9 HQ FRUUHQW FRQWLQX 6 DSOLFD TXDOVHYRO VLJXLQ OHV LQWHQVLWDWV DVVLJQDGHV HOV PªWRGHV GH

SRGHUGHWDOOQRPLQDOQRVXSHULRUD$

IDEULFDFLµLO XWLOLW]DFLµSUHYLVWDGHOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFV
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&DGDLQWHUUXSWRUDXWRP¢WLFKDG HVWDUPDUFDWGHIRUPDLQGHOHEOHHQOORFYLVLEOHDPEOHVVHJ¾HQWV



(OVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVVHJ¾HQWV

LQGLFDFLRQV

+DQ GH SRGHU VXSRUWDU OD LQIOXªQFLD GHOV DJHQWV H[WHULRUV DOV TXDOV HVWLJXLQ VXEPHVVRV

,QWHQVLWDWDVVLJQDGD ,Q 

SUHVHQWDQW HO JUDX GH SURWHFFLµ TXH HOV FRUUHVSRQJXL G DFRUG DPE OHV VHYHV FRQGLFLRQV
G LQVWDOyODFLµ

&DSDFLWDWSHUDOVHFFLRQDPHQWVLIDDOFDV

(OVIXVLEOHVHVFROyORFDUDQVREUHPDWHULDOD±OODQWLQFRPEXVWLEOHLHVWDUDQFRQVWUX±WVGHIRUPD

,QGLFDFLRQV GH OHV SRVLFLRQV G REHUWXUD L WDQFDPHQW UHVSHFWLYDPHQW SHU 2 L _ VL V XWLOLW]HQ

TXHQRSXJXLQSURMHFWDUPHWDOODO IRQGUH V3HUPHWUDQHO VHXUHFDQYL GHODLQVWDOyODFLµ VRWD

V¯PEROV

WHQVLµVHQVHFDSSHULOO

7DPE«SRUWDUDQPDUFDWHQFDUDTXHQRVLJXLYLVLEOHHQODVHYDSRVLFLµGHPXQWDWJHHOV¯PEROGH

(OV LQWHUUXSWRUV DXWRP¢WLFV VHUDQ HOV DSURSLDWV DOV FLUFXLWV D SURWHJLU UHVSRQHQW HQ HO VHX

ODQDWXUDOHVDGHFRUUHQWHQTXHKDJLQG XWLOLW]DUVHLHOV¯PEROTXHLQGLTXLOHVFDUDFWHU¯VWLTXHVGH

IXQFLRQDPHQWDOHVFRUEHVLQWHQVLWDWWHPSVDGHTXDGHV+DXUDQGHWDOODUHOFRUUHQWP¢[LP

GHVFRQQH[LµRHQHOVHXGHIHFWHDQLUDQDFRPSDQ\DWVGHOHVFRUEHVGHGHVFRQQH[Lµ

GHO FLUFXLW RQ HVWLJXLQ FROyORFDGHV VHQVH SHUPHWUH OD IRUPDFLµ G DUF SHUPDQHQW REULQW R

)XVLEOHV

WDQFDQW HOV FLUFXLWV VHQVH SRVVLELOLWDW GH SUHQGUH XQD SRVLFLµ LQWHUPªGLD HQWUH OHV
FRUUHVSRQHQWV D OHV G REHUWXUD L WDQFDPHQW 4XDQ V XWLOLW]LQ SHU D OD SURWHFFLµ FRQWUD FXUW

(OVIXVLEOHVGHEDL[DWHQVLµV DMXVWDUDQDODQRUPD81((1

FLUFXLWV OD VHYD FDSDFLWDW GH WDOO HVWDU¢ G DFRUG DPE OD LQWHQVLWDW GH FXUWFLUFXLW TXH SXJXL

$TXHVWDQRUPDV DSOLFDDOVIXVLEOHVDPEFDUWXW[RVIXVLEOHVOLPLWDGRUVGHFRUUHQWGHIXVLµWDQFDGD

SUHVHQWDUVH DO SXQW GH OD VHYD LQVWDOyODFLµ H[FHSWH TXH HVWLJXLQ DVVRFLDWV DPE IXVLEOHV

L TXH WLQJXLQ XQ SRGHU GH WDOO LJXDO R VXSHULRU D  N$ 'HVWLQDWV D DVVHJXUDU OD SURWHFFLµ GH

DGHTXDWV TXH FRPSOHL[LQ DTXHVW UHTXLVLW L TXH VLJXLQ GH FDUDFWHU¯VWLTXHV FRRUGLQDGHV DPE

FLUFXLWVGHFRUUHQWDOWHUQDLIUHT¾ªQFLDLQGXVWULDORQODWHQVLµDVVLJQDGDQRVREUHSDVL9R

OHVGHOLQWHUUXSWRUDXWRP¢WLF

HOVFLUFXLWVGHFRUUHQWFRQWLQXODTXDOWHQVLµDVVLJQDGDQRVREUHSDVVLHOV9

(OVLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVKDQGHUHVLVWLUHOVFRUUHQWVGHFXUWFLUFXLWTXHSXJXLQSUHVHQWDU

(OVYDORUVG LQWHQVLWDWSHOVIXVLEOHVH[SUHVVDWVDPEDPSHUHVKDG «VVHU

VH DO SXQW GH OD VHYD LQVWDOyODFLµ L HQ FDV FRQWUDUL KDQ G HVWDU SURWHJLWV SHU IXVLEOHV GH



FDUDFWHU¯VWLTXHVDGHTXDGHV

+DQ GH SRUWDU PDUFDGD OD LQWHQVLWDW L WHQVLµ QRPLQDOV GH WUHEDOO SHU D OHV TXDOV KDQ HVWDW
FRQVWUX±WV

3URWHFFLµFRQWUDVREUHWHQVLRQVG RULJHQDWPRVIªULF

,QWHUUXSWRUVDPESURWHFFLµLQFRUSRUDGDSHULQWHQVLWDWGLIHUHQFLDOUHVLGXDO

6HJRQVO LQGLFDWDOD,QVWUXFFLµ,7&%7DOVHXDSDUWDW

(OV LQWHUUXSWRUV DXWRP¢WLFV GH EDL[D WHQVLµ DPE GLVSRVLWLXV UHDFFLRQDQWV VRWD O HIHFWH

4XDQ XQD LQVWDOyODFLµ V DOLPHQWD SHU R LQFORX XQD O¯QLD DªULD DPE FRQGXFWRUV QXV R D±OODWV HV

G LQWHQVLWDWVUHVLGXDOVV DMXVWDUDQDO DQQH[%GHODQRUPD81((1

FRQVLGHUD QHFHVV¢ULD XQD SURWHFFLµ FRQWUD VREUHWHQVLRQV G RULJHQ DWPRVIªULF HQ O RULJHQ GH

$TXHVWDQRUPDV DSOLFDDOVLQWHUUXSWRUVDXWRP¢WLFVHOVTXDOVFRQWDFWHVSULQFLSDOVHVWDQGHVWLQDWV

O LQVWDOyODFLµ

D«VVHUFRQQHFWDWVDFLUFXLWVOD TXDOWHQVLµDVVLJQDGDQR VREUHSDVVL9 HQFRUUHQWDOWHUQR

(O QLYHOO GH VREUHWHQVLRQV SRW FRQWURODUVH PLWMDQ©DQW GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLµ FRQWUD OHV

9HQFRUUHQWFRQWLQX6 DSOLFDTXDOVHYROTXHVLJXLQOHVLQWHQVLWDWVDVVLJQDGHV

VREUHWHQVLRQVFROyORFDWVHQOHVO¯QLHVDªULHV VHPSUHTXHHVWLJXLQVXILFLHQWPHQWSURSHUVDORULJHQ

(OV YDORUV SUHIHUHQWV G LQWHQVLWDW GLIHUHQFLDO UHVLGXDO GH IXQFLRQDPHQW DVVLJQDGD VµQ $

GHOLLQVWDOyODFLµ RHQODLQVWDOyODFLµHOªFWULFDGHO HGLILFL

$$$$$$$$$

(OV GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLµ FRQWUD VREUHWHQVLRQV G RULJHQ DWPRVIªULF KDQ GH VHOHFFLRQDUVH GH

&DUDFWHU¯VWLTXHVSULQFLSDOVGHOVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµQ

IRUPD TXH HO VHX QLYHOO GH SURWHFFLµ VLJXL LQIHULRU D OD WHQVLµ VXSRUWDGD D LPSXOVRV GH OD







FDWHJRULDGHOVHTXLSVLPDWHULDOVTXHHVSUHYHXTXHHVYDJLQDLQVWDOyODU
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(Q [DU[HV 77 HOV GHVFDUUHJDGRUV HV FRQQHFWDUDQ HQWUH FDGDVFXQ GHOV FRQGXFWRUV LQFORHQW HO




QHXWUHRFRPSHQVDGRULODWHUUDGHO LQVWDOyODFLµ
3URWHFFLµFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVLLQGLUHFWHV



(OVPLWMDQVGHSURWHFFLµFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVLLQGLUHFWHVHQLQVWDOyODFLµV H[HFXWDUDQVHJ¾HQW

2Q

OHVLQGLFDFLRQVGHWDOODGHVHQOD,QVWUXFFLµ,7&%7LHQOD1RUPD81(

55HVLVWªQFLDGHFRQQH[LµDWHUUD 2KP 

/DSURWHFFLµFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVFRQVLVWHL[HQWRPDUOHVPHVXUHVGHVWLQDGHVDSURWHJLUOHV

9F7HQVLµGHFRQWDFWHP¢[LPD 9HQORFDOVKXPLWVL9DODUHVWDGHFDVRV 

SHUVRQHV FRQWUD HOV SHULOOV TXH SRGHQ GHULYDUVH G XQ FRQWDFWH DPE OHV SDUWV DFWLYHV GHOV

,V6HQVLELOLWDWGHO LQWHUUXSWRUGLIHUHQFLDO YDORUP¯QLPGHOFRUUHQWGHGHIHFWHHQ$DSDUWLU

PDWHULDOVHOªFWULFV(OVPHGLVDXWLOLW]DUVRQHOVVHJ¾HQWV

GHO TXDO O LQWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO KD G REULU DXWRP¢WLFDPHQW HQ XQ WHPSV FRQYHQLHQW OD

 3URWHFFLµSHUD±OODPHQWGHOHVSDUWVDFWLYHV

LQVWDOyODFLµDSURWHJLU 



3URWHFFLµSHUPLWM¢GHEDUUHUHVRHQYROWDQWV



3URWHFFLµSHUPLWM¢G REVWDFOHV
3URWHFFLµSHUSRVWDIRUDG DEDVWSHUDOOXQ\DPHQW
3URWHFFLµFRPSOHPHQWDULDSHUGLVSRVLWLXVGHFRUUHQWGLIHUHQFLDOUHVLGXDO
(VIDUDQVHUYLUHOVPªWRGHVGHSURWHFFLµFRQWUDFRQWDFWHVLQGLUHFWHVSHUWDOOGHO DOLPHQWDFLµHQ
FDVG HUUDGDPLWMDQ©DQWO ¼VG LQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOV
(OFRUUHQWDWHUUDSURGX±GDSHUXQ¼QLFGHIHFWHIUDQFKDGHIHUDFWXDUHOGLVSRVLWLXGHWDOOHQXQ
WHPSVQRVXSHULRUDV
8QDPDVVDTXDOVHYROQRSRWURPDQGUHHQUHODFLµDXQDFRQQH[LµGHWHUUDHOªFWULFDPHQWGLIHUHQW
DXQSRWHQFLDOVXSHULRUHQYDORUHILFD©D
9DOVORFDOVRHPSOD©DPHQWVKXPLWVRPXOODWV
9DODUHVWDGHFDVRV
7RWHVOHVPDVVHVG XQDPDWHL[DLQVWDOyODFLµKDQG HVWDUXQLGHVDODPDWHL[DFRQQH[LµGHWHUUD
&RPDGLVSRVLWLXVGHWDOOSHULQWHQVLWDWVGHGHIHFWHV XWLOLW]DUDQHOVLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOV
+DGHFRPSOLUVHODVHJ¾HQWFRQGLFLµ
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 (QOOXPHQDW



 5HVLVWªQFLDG D±OODPHQW

(QOOXPHQDWJHQHUDO

/HV LQVWDOyODFLRQV HOªFWULTXHV KDXUDQ GH SUHVHQWDU XQD UHVLVWªQFLD G D±OODPHQW H[SUHVVDGD HQ

/HV[DU[HVG DOLPHQWDFLµSHUDSXQWVGHOOXPDPEO¢PSDUHVRWXEVGHGHVF¢UUHJDKDXUDQG HVWDU
SUHYLVWHVSHUDWUDQVSRUWDUXQDF¢UUHJDHQYROWDPSHUHVDOPHQ\VLJXDODYROWHVODSRWªQFLDHQ

RKPVDOPHQ\VLJXDOD[8VHQW8ODWHQVLµP¢[LPDGHVHUYHLH[SUHVVDGDHQYROWVDPEXQ
P¯QLPGHRKPV

YDWVGHOHVO¢PSDUHVRWXEVGHGHVF¢UUHJDTXHDOLPHQWD(OFRQGXFWRUQHXWUHWLQGU¢ODPDWHL[D

/ D±OODPHQWGHODLQVWDOyODFLµHOªFWULFDHVPHGLU¢DPEUHODFLµDWHUUDLHQWUHFRQGXFWRUVPLWMDQ©DQW

VHFFLµTXHHOVGHIDVH

O DSOLFDFLµ G XQD WHQVLµ FRQWLQXD VXEPLQLVWUDGD SHU XQ JHQHUDGRU TXH SURSRUFLRQL HQ EXLW XQD

6L V DOLPHQWHQ DPE XQD PDWHL[D LQVWDOyODFLµ O¢PSDUHV GH GHVF¢UUHJD L G LQFDQGHVFªQFLD OD

WHQVLµFRPSUHVVDHQWUHL9LFRPDP¯QLP9DPEXQDF¢UUHJDH[WHUQDGH

GHOHVO¢PSDUHVGHGHVF¢UUHJD

RKPV



'HXU¢FRUUHJLUVHHOIDFWRUGHSRWHQFLDGHFDGDSXQWGHOOXPILQVXQYDORUPDMRURLJXDODL

/DSURSLHWDWUHEU¢DO HQWUHJDGHODLQVWDOyODFLµSO¢QROVGHILQLWLXVGHOPXQWDWJHGHODLQVWDOyODFLµ

ODFDLJXGDP¢[LPDGHWHQVLµHQWUHO RULJHQGHODLQVWDOyODFLµLTXDOVHYRODOWUHSXQWGHO LQVWDOyODFLµ

YDORUV GH OD UHVLVWªQFLD D WHUUD REWLQJXWV HQ HOV DPLGDPHQWV L UHIHUªQFLD GHO GRPLFLOL VRFLDO GH

GHHQOOXPHQDWVHU¢PHQRURLJXDOTXH

O HPSUHVDLQVWDOyODGRUD

(OV UHFHSWRUV FRQVLVWHQWV HQ O¢PSDUHV GH GHVF¢UUHJD VHUDQ DFFLRQDWV SHU LQWHUUXSWRUV SUHYLVWRV

1R HV SRGU¢ PRGLILFDU OD LQVWDOyODFLµ VHQVH OD LQWHUYHQFLµ G XQ ,QVWDOyODGRU $XWRULW]DW R 7ªFQLF

SHUDF¢UUHJXHVLQGXFWLYHVRHQHOVHXGHIHFWHWLQGUDQXQDFDSDFLWDWGHWDOOQRLQIHULRUDOGREOH

&RPSHWHQWVHJRQVFRUUHVSRQJXL

SRWªQFLDDFRQVLGHUDUHQYROWDPSHUHVVHU¢ODGHOHVO¢PSDUHVG LQFDQGHVFªQFLDP«VYROWHVOD

GH OD LQWHQVLWDW GHO UHFHSWRU 6L O LQWHUUXSWRU DFFLRQD D OD PDWHL[D YHJDGD O¢PSDUHV
G LQFDQGHVFªQFLD OD VHYD FDSDFLWDW GH WDOO VHU¢ FRP D P¯QLP OD FRUUHVSRQHQW D OD LQWHQVLWDW
G DTXHVWHVP«VHOGREOHGHODLQWHQVLWDWGHODVO¢PSDUHVGHGHVF¢UUHJD

&RQGLFLRQVG ¼VPDQWHQLPHQWLVHJXUHWDW

&DGDFLQFDQ\VHVFRPSURYDUDQHOVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLµFRQWUDFXUWFLUFXLWVFRQWDFHVGLUHFWHV
LLQGLUHFWHVDL[¯FRPOHVVHYHVLQWHQVLWDWVQRPLQDOVHQUHODFLµDPEODVHFFLµGHOVFRQGXFWRUVTXH
SURWHJHL[LQ

(Q LQVWDOyODFLRQV SHU D HQOOXPHQDW GH ORFDOV RQ HV UHXQHL[ S¼EOLF HO QRPEUH GH O¯QLHV KDXU¢
G «VVHUGHIRUPDTXHHOWDOOFRUUHQWHQXQDG HOOHVQRDIHFWLDP«VGHODWHUFHUDSDUWGHOWRWDOGH
O¢PSDUHVLQVWDOyODGHVHQDTXHVWORFDO


3URYHVUHJODPHQW¢ULHV

/HV LQVWDOyODFLRQV GHO JDUDWJH VHUDQ UHYLVDGHV DQXDOPHQW SHU LQVWDOyODGRUV DXWRULW]DWV OOLXUHPHQW
HOHJLWV SHOV SURSLHWDULV R XVXDULV GH OD LQVWDOyODFLµ / LQVWDOyODGRU HVWHQGU¢ XQ EXWOOHW¯ GH
UHFRQHL[HPHQWGHO LQGLFDGDUHYLVLµTXHVHU¢HQWUHJDWDOSURSLHWDULGHODLQVWDOyODFLµDL[¯FRPDOD
GHOHJDFLµFRUUHVSRQHQWGHO0LQLVWHULG ,QG¼VWULDL(QHUJLD

/OLVWDWGHSURYHVDUHDOLW]DUHQODQRYDLQVWDOyODFLµVHJRQVQRUPDWLYD

3HUVRQDOWªFQLFDPHQWFRPSHWHQWFRPSURYDU¢ODLQVWDOyODFLµGHFRQQH[LµGHWHUUDHQO ªSRFDHQOD


 &RPSURYDFLµGHODFRQQH[LµDWHUUD

TXDOHOWHUUHQ\HVWLJXLP«VVHFUHSDUDQWLPPHGLDWDPHQWHOVGHIHFWHVTXHSXJXLQWUREDUVH


&HUWLILFDWVLGRFXPHQWDFLµ

/DLQVWDOyODFLµGHFRQQH[LµGHWHUUDVHU¢FRPSURYDGDSHOVVHUYHLVRILFLDOVHQHOPRPHQWGHGRQDU
G DOWDODLQVWDOyODFLµ(VGLVSRVDU¢GHDOPHQ\VXQSXQWGHFRQQH[LµDWHUUDDFFHVVLEOHSHUDSRGHU
UHDOLW]DUO DPLGDPHQWGHODFRQQH[LµDWHUUD


$O ILQDOLW]DU O H[HFXFLµ V HQWUHJDU¢ HQ OD 'HOHJDFLµ GHO 0LQLVWHUL G ,QG¼VWULD FRUUHVSRQHQW HO
&HUWLILFDW GH )L G 2EUD ILUPDW SHU XQ WªFQLF FRPSHWHQW L YLVDW SHO &ROyOHJL SURIHVVLRQDO
FRUUHVSRQHQW DFRPSDQ\DW GHO EXWOOHW¯ R EXWOOHWLQV G LQVWDOyODFLµ ILUPDWV SHU XQ ,QVWDOyODGRU
$XWRULW]DW
















352-(&7( (;(&87,8 '( /$ ,/y/80,0$&, '(/6 (63$,6 (;7(5,256 '(/ 7($75( '( 02172516



352-(&7( (;(&87,8 '( /$ ,/y/80,0$&, '(/6 (63$,6 (;7(5,256 '(/ 7($75( '( 02172516

'(/9$//6






'(/9$//6





/OLEUHG RUGUHV

&DQDOLW]DFLRQV
Canalitzacions

/D GLUHFFLµ GH O H[HFXFLµ GHOV WUHEDOOV G LQVWDOyODFLµ VHU¢ GXWD D WHUPH SHU XQ WªFQLF FRPSHWHQW
TXH KDXU¢ G RPSOLU HO /OLEUH G 2UGUHV L $VVLVWªQFLD RQ LQGLFDU¢ OHV LQFLGªQFLHV RUGUHV L
DVVLVWªQFLHVTXHHVSURGXHL[HQHQHOGHVHQYROXSDPHQWGHO REUD






$0,'$0(176


U

Descripció

Quantitat
1.00

003.004 U Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Corba: C. 1P+N

3.00

003.005 U Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C. 1P+N

1.00



'LIHUHQFLDOV
Diferencials

Codi

U

Descripció

Quantitat

006.001 U Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC. 4P





1.00

$OWUHV
Altres

Codi

U

E001

U Interruptor crepuscular tipus IC DIN 003

1.00

E002

U Contactor 3 pols, bobina 220 AC tipus LC1D12

1.00

Descripció

Quantitat

Tub 50 mm

546.00

 48$'5('(5(68/7$76
/$6/¯QLDGɉDOLPHQWDFLµD6XETXDGUH

Descripció

Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em.
g.
(W) (W) (W) (m)

Descrip
Sim
Fase
ció
ult.

'U
'U
ac Canalit
Aïlla Mèt.I IB IZ (
z.
(
m.
nst. (A) (A) %
% (mm)
)
)

Secció
(mm)

Instal·la
F+N
2400 2400 2400. 97.0
1.00
ció
(R)
.00
.00
00
0
interior

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G6

0,6/1
kV

B2

10. 46. 2. 3. Tub 50
39 41 91 23 mm

Instal·la
F+N
2400 2400 2400. 88.0
1.00
ció
(S)
.00
.00
00
0
interior

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G6

0,6/1
kV

B2

10. 46. 2. 2. Tub 50
39 41 64 96 mm

Instal·la
F+N
2400 2400 2400. 100.
ció
1.00
(T)
.00
.00
00
00
interior

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G6

0,6/1
kV

B2

10. 46. 3. 3. Tub 50
39 41 00 32 mm

Sensor
Crepusc
F+N
100. 100. 100.0 92.0
1.00
ular,
(R)
00
00
0
0
Contact
 or

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0.4 22. 0. 0. Tub 50
3 75 27 60 mm

Quantitat
Descripció




m



003.003 U Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Corba: C. 3P+N



011.002

0DJQHWRWªUPLFV
Magnetotèrmics

Codi

U

Instal·lació realitzada

/OLVWDWGHOV$PLGDPHQWVQHFHVVDULVSHUODUHDOLW]DFLµGHO REUD


Codi

&DEOHV

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx Pdt Iccmín Im
(A)
(kA) (A) (kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior

10.39 16.00 46.41

2.74

6.00

0.32

0.16

-

-

Instal·lació interior

10.39 16.00 46.41

2.74

6.00

0.34

0.16

-

-

Instal·lació interior

10.39 16.00 46.41

2.74

6.00

0.31

0.16

-

2.74

6.00

0.16

0.06 8.91

 Sensor Crepuscular, Contactor

0.43

6.00

22.75

100

Cables
Codi

U

Descripció

Quantitat

010.004 m

RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 3G6.
Multiconductor

285.00

010.005 m

RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 3G2.5.
Multiconductor

192.00

010.006 m

RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 3G4.
Multiconductor







69.00





,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Descri
Sim
Fase
pció
ult.

Lon
Pot.C Pot.I Pot.D
g.
alc. nst. em.
(m
(W) (W) (W)
)

Secció
(mm)

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
)
(mm)
)

400.0 400. 400.0 4.0
focus 2 F+N
1.00
0
00
0
0
Pal 2
(R)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 28 mm

400.0 400. 400.0 4.0
Focus F+N
1.00
0
00
0
0
1 Pal 2 (R)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 28 mm
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Descri
Sim
Fase
pció
ult.

'(/9$//6

Lon
Pot.C Pot.I Pot.D
g.
alc. nst. em.
(m
(W) (W) (W)
)

Instal·l
F+N
1600. 1600 1600. 6.0
1.00
ació
(R)
00
.00
00
0
interior




'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
(mm)
)
)

Secció
(mm)
RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

6. 36. 0. 3. Tub 50
93 40 18 41 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

focus 2 Pal 2

1.73

16.00

22.75

0.61

6.00

0.29

0.16

9.06

100

Focus 1 Pal 2

1.73

16.00

22.75

0.61

6.00

0.29

0.16

9.06

100

Instal·lació interior

6.93

16.00

36.40

0.61

6.00

0.29

0.16

-

-

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
(mm)
)
)

Pot.C Pot.I Pot.D Lon
Descri
Sim
Fase
alc. nst. em. g.
pció
ult.
(W) (W) (W) (m)

Secció
(mm)

Focus F+N
400.0 400. 400.0 4.0
1.00
1 Pal 1 (R)
0
00
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

400.0 400. 400.0 4.0
focus 2 F+N
1.00
0
00
0
0
Pal 1 (R)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

Instal·l
F+N
800.0 800. 800.0 10.
1.00
ació
(R)
0
00
0
00
interior

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G4

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 46 mm

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 46 mm

0,6/1
kV

B2

3. 36. 0. 3. Tub 50
46 40 15 56 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 1

1.73

16.00

22.75

0.57

6.00

0.27

0.16

9.05

100

focus 2 Pal 1

1.73

16.00

22.75

0.57

6.00

0.27

0.16

9.05

100

Instal·lació interior

3.46

16.00

36.40

0.57

6.00

0.26

0.16

-

-

Secció
(mm)

Lum
400.0 400.0 400.0 12.
passat F+N
1.00
ge
(R)
0
0
0
00
MX1

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

Lum
passat F+N
400.0 400.0 400.0 24.
1.00
ge
(R)
0
0
0
00
MX2





RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
)
(mm)
)
0,6/1
kV

0,6/1
kV

A2

A2



Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Lum passatge MX1

1.73

16.00

22.75

0.52

6.00

0.22

0.16

9.00

100

Lum passatge MX2

1.73

16.00

22.75

0.52

6.00

0.19

0.16

8.96

100

,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em. g.
(W) (W) (W) (m)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

6. 36. 0. 3. Tub 50
93 40 51 47 mm

Focus F+N
400.0 400. 400.0 4.0
1.00
1 Pal 5 (S)
0
00
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 01 mm

Focus

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 01 mm

F+N

1.00
2 Pal 5 (S)



400.0 400. 400.0 4.0
0
00
0
0

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)



Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior

6.93

16.00

36.40

0.66

6.00

0.28

0.16

-

-

Focus 1 Pal 5

1.73

16.00

22.75

0.66

6.00

0.31

0.16

9.07

100

Focus 2 Pal 5

1.73

16.00

22.75

0.66

6.00

0.31

0.16

9.07

100

,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em. g.
(W) (W) (W) (m)

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
(mm)
)
)

Secció
(mm)

Instal·l
F+N
800.0 800. 800.0 12.
ació
1.00
(S)
0
00
0
00
interior

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

3. 36. 0. 3. Tub 50
46 40 18 65 mm

Focus F+N
400.0 400. 400.0 4.0
1.00
1 Pal 4 (S)
0
00
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 52 mm

400.0 400. 400.0 4.0
Focus F+N
1.00
0
00
0
0
2 Pal 4 (S)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 52 mm

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 14 70 mm

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 29 85 mm

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
(mm)
)
)

Secció
(mm)

Instal·l
F+N
1600. 1600 1600. 17.
1.00
ació
(S)
00
.00
00
00
interior

Descri
Sim
Fase
pció
ult.

,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Pot.C Pot.I Pot.D Lon
Descri
Sim
Fase
alc. nst. em. g.
pció
ult.
(W) (W) (W) (m)




Descri
Sim
Fase
pció
ult.

,QVWDOyODFLµLQWHULRU



352-(&7( (;(&87,8 '( /$ ,/y/80,0$&, '(/6 (63$,6 (;7(5,256 '(/ 7($75( '( 02172516







Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior

3.46

16.00

36.40

0.55

6.00

0.25

0.16

-

-

Focus 1 Pal 4

1.73

16.00

22.75

0.55

6.00

0.26

0.16

9.04

100

Focus 2 Pal 4

1.73

16.00

22.75

0.55

6.00

0.26

0.16

9.04

100
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'(/9$//6

'(/9$//6



,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Descri
Sim
Fase
pció
ult.




Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em. g.
(W) (W) (W) (m)

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
(mm)
)
)

Secció
(mm)

Focus F+N
400.0 400.0 400.0 4.0
1.00
1 Pal 3 (S)
0
0
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 70 mm

400.0 400.0 400.0 4.0
Focus F+N
1.00
0
0
0
0
2 Pal 3 (S)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 70 mm



Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 3

1.73

16.00

22.75

0.49

6.00

0.23

0.16

9.01

100

Focus 2 Pal 3

1.73

16.00

22.75

0.49

6.00

0.23

0.16

9.01

100

Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em. g.
(W) (W) (W) (m)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 7

1.73

16.00

22.75

0.53

6.00

0.25

0.16

9.03

100

Focus 2 Pal 7

1.73

16.00

22.75

0.53

6.00

0.25

0.16

9.03

100

Instal·lació interior

3.46

16.00

36.40

0.53

6.00

0.24

0.16

-

-

,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Descri
Sim
Fase
pció
ult.

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 37 mm

400.0 400. 400.0 4.0
Focus F+N
1.00
0
00
0
0
2 Pal 6 (T)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 37 mm

Instal·l
1600. 1600 1600. 12.
F+N
1.00
ació
00
.00
00
00
(T)
interior


RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

6. 36. 0. 3. Tub 50
93 40 36 68 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 6

1.73

16.00

22.75

0.60

6.00

0.29

0.16

9.06

100

Focus 2 Pal 6

1.73

16.00

22.75

0.60

6.00

0.29

0.16

9.06

100

Instal·lació interior

6.93

16.00

36.40

0.60

6.00

0.27

0.16

-

-

Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em. g.
(W) (W) (W) (m)

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
(mm)
)
)

Secció
(mm)

Focus F+N
400.0 400.0 400.0 4.0
1.00
0
0
0
0
1 Pal 8 (T)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 91 mm

Focus F+N

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 91 mm

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
)
(mm)
)

Secció
(mm)

Focus F+N
400.0 400. 400.0 4.0
1.00
1 Pal 6 (T)
0
00
0
0



IB
(A)

2 Pal 8 (T)

,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Descri
Sim
Fase
pció
ult.

Descripció

1.00

400.0 400.0 400.0 4.0
0
0
0
0

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 8

1.73

16.00

22.75

0.47

6.00

0.23

0.16

9.01

100

Focus 2 Pal 8

1.73

16.00

22.75

0.47

6.00

0.23

0.16

9.01

100



,QVWDOyODFLµLQWHULRU
Descri
Sim
Fase
pció
ult.

Pot.C Pot.I Pot.D Lon
alc. nst. em. g.
(W) (W) (W) (m)

Secció
(mm)

'U
'U
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ
ac
(A
z.
(%
m.
nst.
(A)
(%
)
)
(mm)
)

400.0 400. 400.0 4.0
Focus F+N
1.00
0
00
0
0
1 Pal 7 (T)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 73 mm

400.0 400. 400.0 4.0
Focus F+N
1.00
0
00
0
0
2 Pal 7 (T)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

1. 22. 0. 3. Tub 50
73 75 05 73 mm

Instal·l
F+N
800.0 800. 800.0 12.
1.00
ació
(T)
0
00
0
00
interior


RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

3. 36. 0. 3. Tub 50
46 40 18 86 mm
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WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

ϰ͘

1ŶĚĞǆĚĞƉůăŶŽůƐ

>>/^ddW>EK>^







ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ






























^ŝƚƵĂĐŝſ
ŵƉůĂĕĂŵĞŶƚ
WůĂŶƚĂƐƚĂƚĐƚƵĂů
^ĞĐĐŝŽŶƐƐƚĂƚĐƚƵĂů
^ĞĐĐŝŽŶƐƐƚĂƚĐƚƵĂů
^ĞĐĐŝŽŶƐƐƚĂƚĐƚƵĂů
^ĞĐĐŝŽŶƐƐƚĂƚĐƚƵĂů
^ĞĐĐŝŽŶƐƐƚĂƚĐƚƵĂů
WůĂŶƚĂWƌŽƉŽƐƚĂ
^ĞĐĐŝŽŶƐWƌŽƉŽƐƚĂ
^ĞĐĐŝŽŶƐWƌŽƉŽƐƚĂ
^ĞĐĐŝŽŶƐWƌŽƉŽƐƚĂ
^ĞĐĐŝŽŶƐWƌŽƉŽƐƚĂ
^ĞĐĐŝŽŶƐWƌŽƉŽƐƚĂ
WůĂŶƚĂDŽǀŝŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞƐ
^ĞĐĐŝŽŶƐDŽǀŝŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞƐ
^ĞĐĐŝŽŶƐDŽǀŝŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞƐ
^ĞĐĐŝŽŶƐDŽǀŝŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞƐ
WůĂŶƚĂŶĚĞƌƌŽĐ
WůĂŶƚĂKďƌĂEŽǀĂ
WůĂŶƚĂǆƚƌĂĐĐŝſ
WůĂŶƚĂĞĨŝŶŝĐŝſ'ĞŽŵğƚƌŝĐĂ
WůĂŶƚĂWĂǀŝŵĞŶƚƐ
ĞƚĂůůƐ
ĞƚĂůůƐ
ĞƚĂůůƐ
ĞƚĂůůƐ
ĞƚĂůůƐ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͕ůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ
ƐƋƵĞŵĂhŶŝĨŝůĂƌ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͕ŝŐƵĂ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͕^ĂŶĞũĂŵĞŶƚ
ĞƚĂůůƐ






WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

ϱ͘

EKZDd/sW>/;EͿ


Eϭ͘ZĞůĂĐŝſĚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ŽďůŝŐĂƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚ
D/d'EZ>
x >ĞǇĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
>ĞǇϯϴͬϭϵϵϵ;K͗ϬϲͬϭϭͬϵϵͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ͗ůůĞŝϱϮͬϮϬϬϮ͕;KϯϭͬϭϮͬϬϮͿDŽĚŝĨŝĐĂĚĂ
ƉĞůƐWƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐŐĞŶĞƌĂůƐĚĞů͛ĞƐƚĂƚƉĞƌĂů͛ĂŶǇϮϬϬϯ͘Ăƌƚ͘ϭϬϱ͘
x ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϳĚĞŵĂƌĕĚĞϮϬϬϲ;KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲͿ
x EŽƌŵĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐĚĞĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
x ϰϲϮͬϳϭ;K͗ϮϰͬϯͬϳϭͿŵŽĚŝĨŝĐĂƚƉĞůZϭϮϵͬϴϱ;K͗ϳͬϮͬϴϱͿ
EŽƌŵĂƐƐŽďƌĞĞůůŝďƌŽĚĞKƌĚĞŶĞƐǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐĞŶŽďƌĂƐĚĞĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
K͘ϵͬϲͬϳϭ;K͗ϭϳͬϲͬϳϭͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚ͛ĞƌƌŽƌƐ;K͗ϲͬϳͬϳϭͿŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂƉĞƌů͛K͘
ϭϰͬϲͬϳϭ;K͗ϮϰͬϳͬϵϭͿ
ZYh/^/d^/&hE/KE>/dd
ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ
x >ůĞŝĚĞƉƌŽŵŽĐŝſĚĞůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝƐƵƉƌĞƐƐŝſĚĞďĂƌƌĞƌĞƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝƋƵĞƐ
>ůĞŝϮϬͬϵϭK'͗Ϯϱͬϭϭͬϵϭ
x ŽĚŝĚΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂĚĞĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚĚĞůĂůůĞŝϮϬͬϵϭ
ϭϯϱͬϵϱK'͗Ϯϰͬϯͬϵϱ
x ŽŶĚŝĐŝŽŶƐďăƐŝƋƵĞƐĚΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚŝŶŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſĚĞůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐĂŵď
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚƉĞƌĂůΖĂĐĐĠƐǇƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĞƐƉĂŝƐƉƷďůŝĐĂƵƌďĂŶŝƚǌĂƚƐŝĞĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐ
ZĞŝĂůĞĐƌĞƚϱϬϱͬϮϬϬϳ;KϭϭϯĚĞůΖϭϭͬϱͬϮϬϬϳͿ
x d^hͲϭ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚĞĐĂŝŐƵĚĞƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ
x /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
Z>ĞǇϭͬϵϴĚĞϮϳĚĞĨĞďƌĞƌ;K͗ϮϴͬϬϮͬϵϴͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ>ĞǇϭϬͬϮϬϬϱ;K
ϭϱͬϬϲͬϮϬϬϱͿ
x DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞů͛ăŵďŝƚĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůZ>ĞǇϭͬϵϴĞŶůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĂ>ĞǇĚĞ
KƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
>ĞǇϯϴͬϭϵϵϵ;KϲͬϭϭͬϵϵͿ
ZYh/^/d^/^'hZdd
^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
x d^^ĞŐƵƌĞƚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
^ϭ^ϭZĞƐŝƐƚğŶĐŝĂŝĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚ
^Ϯ^ϮƉƚŝƚƵĚĂůƐĞƌǀĞŝ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

x d^/^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĐĂƐĚ͛/ŶĐĞŶĚŝ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
x ŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐƐŝĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝƐĞŶĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƐ
Ăů͛EͲW/Ͳϵϭ
Ϯϰϭͬϵϰ;K'͗ϯϬͬϭͬϵϱͿ
x ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞƌĞĂĐĐŝſŶǇĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽ
ZϯϭϮͬϮϬϬϱ;K͗ϮͬϬϰͬϮϬϬϱͿ
x ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚŽŶƚƌĂ/ŶĐĞŶĚŝŽƐĞŶƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ;Z^//Ϳ
ZϮϮϲϳͬϮϬϬϰ͕;K͗ϭϳͬϭϮͬϮϬϬϰͿ
^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ
x d^h^ĞŐƵƌĞƚĂƚĚ͛hƚŝůŝƚǌĂĐŝſ
^hͲϭ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚĞĐĂŝŐƵĚĞƐ
^hͲϮ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞŽĞŶŐĂŶǆĂĚĞƐ
^hͲϯ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐ͞Ě͛ĂƉƌŝƐŝŽŶĂŵĞŶƚ͟
^hͲϱ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂůƚĂŽĐƵƉĂĐŝſ
^hͲϲ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĚ͛ŽĨĞŐĂŵĞŶƚ
^hͲϳ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌǀĞŚŝĐůĞƐĞŶŵŽǀŝŵĞŶƚ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
ZYh/^/d^/͛,/d/>/dd
ƐƚĂůǀŝĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂ
x d,ƐƚĂůǀŝĚ͛ŶĞƌŐŝĂ
,Ͳϭ>ŝŵŝƚĂĐŝſĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐğƚŝĐĂ
,ͲϮZĞŶĚŝŵĞŶƚĚĞůĞƐ/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐdğƌŵŝƋƵĞƐ;Z/dͿ
,ͲϯĨŝĐŝğŶĐŝĂĞŶĞƌŐğƚŝĐĂĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
,ͲϰŽŶƚƌŝďƵĐŝſƐŽůĂƌŵşŶŝŵĂĚ͛ĂŝŐƵĂĐĂůĞŶƚĂƐĂŶŝƚăƌŝĂ
,ͲϱŽŶƚƌŝďƵĐŝſĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŵşŶŝŵĂĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ

x ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĨŝĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ͘
ϮϭͬϮϬϬϲ;K'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲͿŽŶĂĚĂůĂŝŶĐŝĚğŶĐŝĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚƐăŵďŝƚƐĞƐƚŽƌŶĂĂ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌĞŶĐĂĚĂƐĐƵŶĚ͛ĞůůƐ

^ĂůƵďƌŝƚĂƚ

x d,^^ĂůƵďƌŝƚĂƚ
,^ϭWƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚ
,^ϮZĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
,^ϯYƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ĂŝƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌ
,^ϰ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƵĂ
,^ϱǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ

x ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĨŝĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲK'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

x

x

x

x

WƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůƐŽƌŽůů

EͲͲϴϴĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂĐƷƐƚŝĐĂƐĞŶůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ
KϮϵͬϵͬϴϴK͗ϴͬϭϬͬϴϴ

>ůĞŝĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſĂĐƷƐƚŝĐĂ
>ůĞŝϭϲͬϮϬϬϮ͕K'ϯϲϳϱ͕ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϮ

>ĞǇĚĞůƌƵŝĚŽ
>ĞǇϯϳͬϮϬϬϯ͕KϮϳϲ͕ϭϴ͘ϭϭ͘ϮϬϬϯ

ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĨŝĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ
ϮϭͬϮϬϬϲK'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲ

^/^dD^^dZhdhZ>^
x d^^ĞŐƵƌĞƚĂƚƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
x &,/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƉĂƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĨŽƌũĂĚŽƐƵŶŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĚĞ
ŚŽƌŵŝŐſŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ
ZϲϰϮͬϮϬϬϮ;K͗ϲͬϬϴͬϬϮͿ
x ,/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ,ŽƌŵŝŐſŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ZϮϲϲϭͬϵϴĚĞϭϭĚĞƐĞŵďƌĞ;K͗ϭϯͬϬϭͬϵϵͿ
^/^dD^KE^dZhd/h^
x d,^ϭWƌŽƚĞĐĐŝſĞŶĨƌŽŶƚĚĞůĂŚƵŵŝƚĂƚ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
DĂƚĞƌŝĂůƐŝĞůĞŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ
x ZͲϵϬƉůŝĞŐŽŐĞŶĞƌĂůĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ďůŽƋƵĞƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĞŶůĂƐŽďƌĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
KϰͬϳͬϵϬ;K͗ϭϭͬϬϳͬϵϬͿ
/E^d>ͼ>/KE^
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝƐ
x ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶŽŶƚƌĂ/ŶĐĞŶĚŝŽƐ;Z/W/Ϳ
ZϭϵϰϮͬϵϯ;K͗ϭϰͬϭϮͬϵϯͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƉĂƌĂůůĂŵƉƐ

x d^hͲϴ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌů͛ĂĐĐŝſĚĞůůůĂŵƉ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ
x ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ;ZdͿ͘/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
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ZϴϰϮͬϮϬϬϮ;KϭϴͬϬϵͬϬϮͿ

x d,ͲϱŽŶƚƌŝďƵĐŝſĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŵşŶŝŵĂĚ͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůğĐƚƌŝĐĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ

x &ĞĐƐĂͲŶĚĞƐĂEŽƌŵĞƐdğĐŶŝƋƵĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞǆĂƌǆĂŝĂůĞƐ
ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞŶůůĂĕ
ZĞƐŽůƵĐŝſ&ͬϰϱͬϮϬϬϲ;K'ϮϮͬϮͬϮϬϬϳͿ

x WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵƉĞƌĂů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚůĞĐƚƌŽƚğĐŶŝĐĚĞĂŝǆĂ
dĞŶƐŝſ
͘ϯϲϯͬϮϬϬϰ;K'ϮϲͬϴͬϮϬϬϰͿ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
x d,ͲϯĨŝĐŝğŶĐŝĂĞŶĞƌŐğƚŝĐĂĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
x d^hͲϭ^ĞŐƵƌĞƚĂƚĞŶĨƌŽŶƚĂůƌŝƐĐĐĂƵƐĂƚƉĞƌŝůͼůƵŵŝŶĂĐŝſŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞĨŽŶƚĂŶĞƌŝĂ
x d,^ϰ^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚĚ͛ĂŝŐƵĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
x d,ͲϰŽŶƚƌŝďƵĐŝſƐŽůĂƌŵşŶŝŵĂĚ͛ĂŝŐƵĂĐĂůĞŶƚĂƐĂŶŝƚăƌŝĂ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
x ƌŝƚĞƌŝŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐĚĞůĂŐƵĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ
ZϭϰϬͬϮϬϬϯ;KϮϭͬϬϮͬϮϬϬϯͿ
x ŽŶĚŝĐŝŽŶƐŚŝŐŝĞŶŝĐŽƐĂŶŝƚăƌŝĞƐƉĞƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŝĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůͼůŽƐŝ͘
ϯϱϮͬϮϬϬϰ;K'ϮϵͬϬϳͬϮϬϬϰͿ
x ƌŝƚĞƌŝŽƐŚŝŐŝĠŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂůĞŐŝŽŶĞůŽƐŝƐ͘
ZϴϲϱͬϮϬϬϯ;KϭϴͬϬϳͬϮϬϬϯͿ
x ƐƌĞŐƵůĂů͛ĂĚŽƉĐŝſĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝĚ͛ĞĐŽĞĨŝĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ͘
ϮϭͬϮϬϬϲK'͗ϭϲͬϬϮͬϮϬϬϲ
x DĞƐƵƌĞƐĚĞĨŽŵĞŶƚƉĞƌĂů͛ĞƐƚĂůǀŝĚ͛ĂŝŐƵĂĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐĞĚŝĨŝĐŝƐŝŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ
;Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſŽďůŝŐĂƚžƌŝĂĂůƐĞĚŝĨŝĐŝƐĚĞƐƚŝŶĂƚƐĂƐĞƌǀĞŝƐƉƷďůŝĐƐĚĞůĂ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞ
ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ĂŝǆşĐŽŵĞŶĞůƐŚĂďŝƚĂƚŐĞƐĨŝŶĂŶĕĂƚƐĂŵďĂũƵƚƐĂƚŽƌŐĂƚƐŽŐĞƐƚŝŽŶĂƚƐƉĞƌůĂ
'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚĚĞĂƚĂůƵŶǇĂͿ
ϮϬϮͬϵϴ;K'͗ϬϲͬϬϴͬϵϴͿ
x ZĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞĂŐƵĂĨƌşĂ
KϮϴͬϭϮͬϴϴ;K͗ϲͬϯͬϴϵͿ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚ͛ĞǀĂĐƵĂĐŝſ
x d,^ϱǀĂĐƵĂĐŝſĚ͛ĂŝŐƺĞƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƌĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
x d,^ϮZĞĐŽůůŝĚĂŝĞǀĂĐƵĂĐŝſĚĞƌĞƐŝĚƵƐ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

x WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſĚĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌĞƐͲŵĂŶƚĞŶŝĚŽƌĞƐĚĞůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐ
Ě͛ŝŶƐƉĞĐĐŝſŝĐŽŶƚƌŽůŝĚĞůƐƚŝƚƵůĂƌƐĞŶůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƌĞŐƵůĂĚĞƐƉĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚ
Ě͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐĞŶĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ;Z/dͿŝůĞƐƐĞǀĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͘
Kϯ͘Ϭϲ͘ϵϵ;K'͗ϭϭͬϬϱͬϵϵͿ

x ŝƌĞĐƚŝǀĂϮϬϬϮͬϵϭͬĨŝĐŝĞŶĐŝĂŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ
;KϬϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϬϯͿ

x ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐĂůĚĞƌĂƐ
ZϮϳϱͬϭϵϵϱ

x ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϳͬϮϯͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌĞƐŝſŶǇƋƵĞŵŽĚŝĨŝĐĂĞů
ZϭϮϰϰͬϭϵϳϵƋƵĞĂƉƌŽďſĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĂƉƌĞƐŝſŶ͘
;ĚĞƌŽŐĂĞůZϭϮϰϰͬϳϵĞŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂůĚŝƐĞŹŽ͕ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚͿ
Zϳϲϵͬϵϵ;K͗ϯϭͬϬϲͬϵϵͿ

x ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĂƉƌĞƐŝſŶ͘/ŶƐƚƌƵĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
;ĞŶǀŝŐŽƌƉĞƌĂůƐĞƋƵŝƉƐĞǆĐůŽƐŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚƐĂůZϳϲϵͬϵϵͿ
ZϭϮϰϰͬϳϵ;K͗ϮϵͬϱͬϳϵͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚΖĞƌƌĂĚĞƐ;K͗ϮϴͬϲͬϳϵͿŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ;K͗
ϭϮͬϯͬϴϮͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſ
x d,^ϯYƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ĂŝĞƌŝŶƚĞƌŝŽƌ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐ
x /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĞŶůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
Z>ĞǇϭͬϵϴĚĞϮϳĚĞĨĞďƌĞƌŽ;K͗ϮϴͬϬϮͬϵϴͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſ>ĞǇϭϬͬϮϬϬϱ;K
ϭϱͬϬϲͬϮϬϬϱͿ

x DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞů͛ăŵďŝƚĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůZ>ĞǇϭͬϵϴĞŶůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůĂ>ĞǇĚĞ
KƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
>ĞǇϯϴͬϭϵϵϵ;KϲͬϭϭͬϵϵͿ

x ZĞŐůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐǇĚĞůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
;ĚĞƌŽŐĂĞůZ͘Ϯϳϵͬϭϵϵϵ͕;K͗ϵͬϬϯͬϵϵ͖Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĂĂƚĂůƵŶǇĂĞŶƋƵĂŶƚĂůƐĞƌǀĞŝĚĞ
ƚĞůĞĨŽŶŝĂďăƐŝĐĂͿ͘
ZϰϬϭͬϮϬϬϯ;K͗ϭϰͬϬϲͬϮϬϬϯͿ

x KƌĚĞŶdͬϭϮϵϲͬϮϬϬϯ͕ƉŽƌůĂƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƌĞŐƵůĂĚŽƌƐĚĞůĂƐ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐǇĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůƌĞĂůĚĞĐƌĞƚŽϰϬϭͬϮϬϬϯ͘
KƌĚĞŶdͬϭϮϵϲͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϰĚĞŵĂǇŽ͘;KϮϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϯͿ

x EŽƌŵĂƚğĐŶŝĐĂĚĞůĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐĂůƐĞĚŝĨŝĐŝƐƉĞƌĂ
ů͛ĂĐĐĠƐĂůƐĞƌǀĞŝĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐƉĞƌĐĂďůĞ
ϭϭϲͬϮϬϬϬ;K'͗ϮϳͬϬϯͬϬϬͿ

x EŽƌŵĂƚğĐŶŝĐĂĚĞůĞƐŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐĚĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐƉĞƌĂůĂĐĂƉƚĂĐŝſ͕
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŝĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚĞůƐƐĞŶǇĂůƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſ͕ƚĞůĞǀŝƐŝſŝĂůƚƌĞƐƐĞƌǀĞŝƐĚĞĚĂĚĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚƐĚ͛ĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐŝĚĞƐĂƚğůͼůŝƚ͘
ϭϭϳͬϮϬϬϬ;K'͗ϮϳͬϬϯͬϬϬͿ

x ZĞŐůĂŵĞŶƚĚĞůƌĞŐŝƐƚƌĞĚ͛ŝŶƐƚĂůͼůĂĚŽƌƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ
ϯϲϬͬϭϵϵϵ;K'͗ϯϭͬϭϮͬϵϵͿ͘ϭϮϮͬϮϬϬϮ;K'͗ϯϬͬϬϰͬϮϬϬϮͿ

KEdZK>Yh>/dd
x ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ZϭϲϯϬͬϭϵϵϮ͕ĚĞϮϵĚĞĚĞƐĞŵďƌĞ͕ĚĞƚƌĂŶƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϴϵͬϭϬϲ͕ͬ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚƉĞůZϭϯϮϵͬϭϵϵϱ͘
x ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞƌĞĂĐĐŝſŶǇĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĨƌĞŶƚĞĂůĨƵĞŐŽ
ZϯϭϮͬϮϬϬϱ;K͗ϮͬϬϰͬϮϬϬϱͿ
x ŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞŶůΖĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ
ϯϳϱͬϴϴ;K'͗ϮϴͬϭϮͬϴϴͿĐŽƌƌĞĐĐŝſĚΖĞƌƌĂĚĞƐ;K'͗ϮϰͬϮͬϴϵͿĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚ
;K'͗ϮϰͬϮͬϴϵ͕ϭϭͬϭϬͬϴϵ͕ϮϮͬϲͬϵϮŝϭϮͬϵͬϵϰͿ
x KďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚĂƚĚĞĨĞƌĐŽŶƐƚĂƌĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚůĞƐĚĂĚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚƐ
ĂůΖĂƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůƐƐŽƐƚƌĞƐŝĞůĞŵĞŶƚƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐ
Kϭϴͬϯͬϵϳ;K'͗ϭϴͬϰͬϵϳͿ
x ƌŝƚĞƌŝƐĚ͛ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĞŶů͛ŽďƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐƉƌŽĚƵĐƚĞƐƵƚŝůŝƚǌĂƚƐĞŶ
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſ͘
ZϮϮͬϲͬϵϴ;K'͗ϯͬϴͬϵϴͿ
x ƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉĂƌĂƉŝƐŽƐǇĐƵďŝĞƌƚĂƐ
ZϭϲϯϬͬϴϬ;K͗ϴͬϴͬϴϬͿ
x ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨŝĐŚĂƐĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĨŽƌũĂĚŽƐ
ZϯϬͬϭͬϵϳ;K͗ϲͬϯͬϵϳͿ
x ƵƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌĂůƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞƐŽƐƚƌĞƐƉĞƌĂƉŝƐŽƐŝ
ĐŽďĞƌƚĞƐŝĚΖĞůĞŵĞŶƚƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐ
ϳϭͬϵϱ;K'͗ϮϰͬϯͬϵϱͿĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚ;Ž͘ĚĞϯϭͬϭϬͬϵϱ͕K'͗ϴͬϭϭͬϵϱͿ

/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐƚğƌŵŝƋƵĞƐ

x d,ͲϮZĞŶĚŝŵĞŶƚĚĞůĞƐ/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐdğƌŵŝƋƵĞƐ;ƌĞŵĞƚĂůZ/dͿ
ZϯϭϰͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝdğĐŶŝĐĚĞů͛ĚŝĨŝĐĂĐŝſ͟KϮϴͬϬϯͬϮϬϬϲ

x Z/dZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐĂůͼůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐĚŝĨŝĐŝŽƐ
Zϭϳϱϭͬϭϵϵϴ;K͗ϲͬϴͬϵϴͿŵŽĚŝĨŝĐĂƚƉĞůZϭϮϭϴͬϮϬϬϮ;K͗ϯͬϭϮͬϬϮͿ
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

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

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Urbanització de l'entorn del Teatre Municipal a Montornès del Vallès
Plaça de Margarida Xirgu

Municipi :

Montornès del Vallès

Barcelona

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

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
211,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
124,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

211,65

3

t

124,50 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
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
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
NO
NO

a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

476,280

0,062

198,450

petris

170107

0,052

120,582

0,082

71,820

metalls

170407

0,004

2,983

0,001

0,380

fustes

170201

0,023

0,720

0,066

0,900
0,000

obra de fàbrica

Volum aparent

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000
0,000

definir altres:

-

0,000

-

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc
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Comarca :

0,7556

3
271,55 m

0,7544

600,57 t

Residus de construcció
2

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

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

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

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

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

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

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

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

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

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

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

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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minimització

gestió fora obra
pressupost

MINIMITZACIÓ
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

si
si
si
-

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

si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,72 t

3
0,90 m

acer en perfils reutilitzables

2,98 t

3
0,38 m
3

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

3,70 t

1,28 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
149,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

149,4

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

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
149,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

149,40

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
476,28
0,00
2,98
0,72
0,00
0,00
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
si
no
si
no
no
no
no
si

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

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

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

si

si

no

si

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
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gestió dins obra

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

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
gestor
residu 1
residu 2

adreça

codi del gestor

adreça

codi del gestor

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

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

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

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

0
5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Terres
Terres contaminades

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

149,40

4230,27

747,00

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

1345,95
runa bruta

3
4,00 €/m

267,91

3.214,89

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

96,96

Metalls

0,51

Fusta

1,22

Vidres
Plàstics

15,00 €/m3

1.339,54

1.071,63

0,00

-

0,00

-

-

484,79

-

1.454,36

6,16

2,57

2,05

-

-

6,08

-

18,23

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

366,59

3.221,05

Formigó

-

0,00

2.579,96

2.419,63

1.472,58

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

9.693,22 €

3
515,99 m

0,00 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )



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

unitats

-

unitats

-

unitats

-


&217(1,'250$0%7$3(6

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

&217(1,'250 

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

&217(1,'25/

&217(1,'25/

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018
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documentació gràfica

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

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

6 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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 del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

211,65 T

Total construcció i enderroc (tones)

596,86 T

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi
253,98 T

0,00 %

596,86 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

0,0 Tones
150,00 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€
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 ǆ WYͺϭϲϭϭͺZE^
WYͺϬϲϭϯͺ^dZhdhZ&Z/DKE^ZD/^
  WYͺϭϲϰϭͺ^Ez>/d/KE^^'hZdd
WYͺϬϲϭϲͺ^dZhdhZ>K^Z'/>>>h'Z/
 ǆ WYͺϭϳϭϭͺsh/M͛/'m^Z^/h>^/W>hs/>^
WYͺϬϲyϭͺ^dZhdhZDKEZ/
  WYͺϭϳϰϭͺZEd'
WYͺϬϳϭϭͺ^dZhdhZWZ&Z/
  WYͺϭϳϲϭͺ/E^d>ͼ>/KE^ZK>>/Z^/h^
WYͺϬϴϭϭͺdZZd:Z/Ed
  WYͺϭϳϳϭͺyZy>s'hZD
WYͺϬϴϯϭͺdZZd
  WYͺϭϳϴϭͺ>DEd^WhZ/M͛/'m^Z^/h>^
WYͺϬϴϰϭͺKZd^dZE^>h/^
  WYͺϭϴϭϭͺ/E^d>ͼ>/M>&/M
WYͺϬϴϱϭͺdh>^&/ZK/DEd
  WYͺϭϴϮϭͺ/E^d>ͼ>/MsEd/>/M
WYͺϬϴϲϭͺdh>^'>sE/d^
  WYͺϭϵϭϭͺ/E^d>ͼ>/M>/Dd/d/M
WYͺϬϴϳϭͺdh>^͛>/d'^>>h'Z^
 ǆ WYͺϮϬϭϭͺ/E^d>ͼ>/M>dZ/
WYͺϬϴϴϭͺdh>W/^^ZZ
  WYͺϮϬϭϯͺEdZ^dZE^&KZD/M
WYͺϬϴϵϭͺdh>^/Edd/^
  WYͺϮϬϮϭͺKEdZ/h/M&KdKsK>d/
WYͺϬϴϭͺdh>^dh>^
 ǆ WYͺϮϬϯϭͺE>>hDEd
WYͺϬϴϭͺdh>^/E
  WYͺϮϭϭϭͺ/E^d>ͼ>/M'^
WYͺϬϴϭͺdh>W>Yh^^&>d/Yh^
 ǆ WYͺϮϮϭϭͺ/E^d>ͼ>/M͛/'h
WYͺϬϵϭϭͺdEDEd^>DEd^&KZD/'K
  WYͺϮϮϭϯͺ/E^d>ͼ>/M^K>ZdZD/
WYͺϬϵϮϭͺdEDEd^ZD/^
  WYͺϮϯϭϭͺ/E^d>ͼ>/MWZKd/M>&K
WYͺϬϵϯϭͺWZd^ZZh^
  WYͺϮϰϭϭͺWZ>>DW^
WYͺϬϵϰϭͺWZd^
  WYͺϮϱϭϭͺ/E^d>ͼ>/KE^d>KDhE//KE^
WYͺϬϵϲϭͺDhZ^KZd/E
  WYͺϮϲϮϭͺ^E^KZ^
WYͺϬϵϳϭͺdEDEdWE>>^
  WYͺϮϳͺ>dZ^/E^d>ͼ>/KE^/Eh^dZ/>^
WYͺϬϵϴϭͺdEDEdW^s/Z
  WYͺϮϴϭϭͺWZ>>^^E/dZ/^

ΎůƐĐŽŶƚƌŽůƐƌĞĨĞƌĞŶƚƐĂůĞƐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǌĂĐŝŽŶƐŝĂŢůůĂŵĞŶƚƐĞƐƚƌŽďĞŶĂůĞƐƵŶŝƚĂƚƐĚ͛ŽďƌĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ
&ĚŽ͘ƵƚŽƌĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞŽŶƚƌŽůĚĞůĂYƵĂůŝƚĂƚ


ϭ͘ϭ͘KďũĞĐƚĞŝƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚŐĞŶĞƌĂů

WĞƌƚĂůĚΖĂƐƐŽůŝƌĞůƐŶŝǀĞůůƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƌĞĐŽůůŝƚƐĂůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐĚĞůΖŽďƌĂ
;WdͿ͕Ɛ͛ŚĂŶĚĞĨŝŶŝƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƚƵŶĂƐğƌŝĞĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶƚƌŽů;ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐŝĂƐƐĂŝŐƐͿ͕ƋƵĞ
ŚĂŶĚĞƐĞƌǀŝƌĚĞďĂƐĞĂůƉůĂĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ;WYͿ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵŝŶƚĞů
ŶŝǀĞůůŵşŶŝŵĞǆŝŐŝďůĞ͘ƋƵĞƐƚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶƚƌŽůƐĞƌĂŶƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐƉĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂƐŽƚĂůĂ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſĚΖǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖKďƌĂ;KͿ͘
ů͛ŝŶŝĐŝĚĞů͛ŽďƌĂ͕ůĂKĞƐƚƵĚŝĂƌăĞůƉůĂĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͕ŝ
ƉƌŽƉŽƐĂƌăĞůƐĐĂŶǀŝƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌŝŽƉŽƌƚƵŶƐƉĞƌƚĂůĚ͛ĂũƵƐƚĂƌůĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐĂůĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ
ƌĞĂůƐĚĞů͛ŽďƌĂ͘ŶĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ͕ĞůWYŚĂĚĞƐĞƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚǀŝƵ͕ƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝůĂƐĞǀĂ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſĂůĂƌĞĂůŝƚĂƚĐĂŶǀŝĂŶƚĚĞů͛ŽďƌĂ͘
ŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞƋƵĂůƐĞǀŽůŽďƌĂĐĂůĚŝƐƚŝŶŐŝƌĞŶƚƌĞĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŝĞůĚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͕ŝŶĐůŽĞŶƚĚŝŶƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĚĂƌƌĞƌĞůƐĐŽŶƚƌŽůƐŐĞŽŵğƚƌŝĐƐŝůĞƐƉƌŽǀĞƐ
Ě͛ĂĐĂďĂƚ͘>ĂƋƵĂůŝƚĂƚĨŝŶĂůĞƐǀĞƵƚĂŶƚĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƉĞůƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĐŽŵƉĞƌůĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝŶƚƌşŶƐĞĐĂĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ƋƵĞƐƚƐ͕ĨƌƵŝƚĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐďĂƐƚĂŶƚĞƐƚĂďůĞƐŝ͕ĞŶŵŽůƚƐĐĂƐŽƐ͕ĂƌƌŝďĞŶĂĐŽŵƉĂŶǇĂƚƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐĚĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͘ƐƉĞƌĂŝǆžƋƵĞĂƋƵĞƐƚƉůĂĞƐĐĞŶƚƌĂƌă͕ĨŽŶĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚ͕ĞŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſ͕ĐŽŶĨŝĂƚƋƵĂƐŝƐĞŵƉƌĞĂŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐǀŝƐƵĂůƐŽĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐƐĞŶǌŝůůĞƐƋƵĞ
ŶŽƌĞƋƵĞƌĞŝǆĞŶĚĞůΖĂĐƚƵĂĐŝſĚΖƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĚĂ͕ƐĞŶƐĞŽďůŝĚĂƌĞůƉĂƉĞƌ
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĞŶĞůƐůĂďŽƌĂƚŽƌŝƐĞŶĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘

ϭ͘Ϯ͘/ŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůƐƐŝƐƚĞŵĞƐĚΖŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐ

ůΖŚŽƌĂĚĞƉůĂŶƚĞũĂƌĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞƉƵŐƵŝŶƌĞƐƵůƚĂƌĞĨĞĐƚŝƵƐĂůĞƐŽďƌĞƐ͕ŶŽ
ĞƐƉŽƚŽďůŝĚĂƌƋƵĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

ĚΖŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſŝŶƚĞƌŶĂĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚ;ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ/^KϵϬϬϬͿ͕ƋƵĞ͕
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚ͕ƐſŶĞŝŶĞƐŵŽůƚǀăůŝĚĞƐƉĞƌĂƐƐŽůŝƌĞůƐŶŝǀĞůůƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞǆŝŐŝƚƐ͘
ŽŶĂƚƋƵĞů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůĞƐĞƐŵĞŶƚĂĚĞƐŶŽƌŵĞƐ/^KŚĂĐŽŵƉŽƌƚĂƚůĂƵŶŝĨŝĐĂĐŝſĚĞ
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞƐŝƐŝƐƚĞŵăƚŝƋƵĞƐ͕ĂƋƵĞƐƚƉůĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƉƌŽĨŝƚĂůΖĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſƋƵĞĂůůăĞƐ
ĚĞĨŝŶĞŝǆƉĞƌƚĂůĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂƐĞǀĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſĂůƐƐŝƐƚĞŵĞƐƉƌŽƉŝƐĚĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐ͘
ƐƚƌĂĐƚĂĚĞƉƌŽǀŽĐĂƌƵŶĂŶĞĐĞƐƐăƌŝĂĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĞŶƚƌĞĞůƉůĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŝƉůĂ
ĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ;ŽƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚͿ͕ƋƵĞĚĞŝǆŝĐůĂƌĂůΖĂƐƐƵŵƉĐŝſ
ĚĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞƉƌŽũĞĐƚĞĞŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂ͘

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

ϯ͘ KƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͘KƌŐĂŶŝŐƌĂŵĂŽŶĞƐĚĞƚĂůůĞŶůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝŶĚƌĂŶ;ĨŝŶƐ
ĂůŶŝǀĞůůĚ͛ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚŝŶĐůžƐͿ͕ŝŶĚŝĐĂŶƚĞůĐăƌƌĞĐŝůĞƐĨƵŶĐŝŽŶƐĚĞĐĂĚĂƐĐƷ͘ƐƉŽƚ
ĂĐŽŵƉĂŶǇĂƌĚΖƵŶƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞƐ͘^ΖŚĂƵƌŝĂĚĞĨĞƌĞǆƚĞŶƐŝƵĂůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĞƐ
ĞŵƉƌĞƐĞƐƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚĂĚĞƐ͘
ϰ͘ ZĞǀŝƐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘>ůŝƐƚĂƚĚĞůƐƉƌŽďůĞŵĞƐƋƵĞƐΖŚĂŐŝŶƉŽŐƵƚĚĞƚĞĐƚĂƌ;ĐŽŚĞƌğŶĐŝĂĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ŵĂŶĐĂŶĕĂĚĞĚĞĨŝŶŝĐŝſŽĚĞĨŝŶŝĐŝſŶŽƐĂƚŝƐĨĂĐƚžƌŝĂ͕ĞƚĐ͘ͿdĞŶŝƌĐŽŶƐƚăŶĐŝĂ
ĚĞůƐƉŽƐƐŝďůĞƐƉƌŽďůĞŵĞƐĂŵďƚĞŵƉƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚƉĞůƐĞƵĂŶăůŝƐŝ͕ĠƐĨŽŶĂŵĞŶƚĂůĞŶůĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚĨŝŶĂůĚĞů͛ŽďƌĂ͘
ϱ͘ ŽŶƚƌŽůĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ZĞůĂĐŝſĚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂƉůŝĐĂďůĞƐĂůƉƌŽũĞĐƚĞĐŽŶƚƌŽůĂŶƚůĞƐ

ĂůƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůůŽĐ͕ƋƵĞĞůƐŽďũĞĐƚŝƵƐŝů͛ĂďĂƐƚĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚ͛ƵŶĂ

ǀĞƌƐŝŽŶƐǀŝŐĞŶƚƐ;ůĞŐŝƐůĂĐŝſ͕ŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ůƉůĂĚĞĐŽŶƚƌŽů

ĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂ͕ƚŽƚŝĞƐƚĂƌĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂ/^K͕ĞůƐŵĂƌĐĂůĂƉƌžƉŝĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŝƉĞƌƚĂŶƚ͕ĞƐ

ĚĞƉƌŽũĞĐƚĞŚĂĚĞƐĞƌƵŶĚΖĂƋƵĞƐƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘

ƉŽĚĞŶƚƌŽďĂƌĚŝĨĞƌğŶĐŝĞƐŶŽƚĂďůĞƐĞŶƚƌĞƵŶĞƐŝĂůƚƌĞƐ͘>ĂŶŽƌŵĂĞƐĐĞŶƚƌĂĞŶĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ͕

ϲ͘ ZĞĐƵůůĚĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞĞƐĐŽŶƚƌŽůĞŶ͘ƋƵĞƐƚƐ

ŚŽŵŽŐĞŶĞŢƚǌĂƐŝƐƚĞŵăƚŝĐĂƉĞƌžŶŽŽďũĞĐƚŝƵƐ͘WĞƌĂƉŽĚĞƌǀĂůŽƌĂƌĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞ

ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐŚĂŶƐĞƌĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂŵďĞůƉůĞĐĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞƉƌŽũĞĐƚĞ͘ĂůĂĚǀĞƌƚŝƌ

ƉŽƐƐĞĞŝǆƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƌĞƐƵůƚĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞĂŶĂůŝƚǌĂƌĞůƐŽďũĞĐƚŝƵƐƋƵĞƐ͛ŚĂƉůĂŶƚĞũĂƚ͕ŝŶŽ

ƋƵĞ͕ĞŶĂƋƵĞƐƚƉƵŶƚ͕Ɛ͛ĂĐŽƐƚƵŵĞŶĂŝŶĐůŽƵƌĞƚĞǆƚŽƐŐĞŶğƌŝĐƐƋƵĞ͞ĞŶŐƌĞŝǆĞŶ͟Ğů

ƋƵĞĚĂƌͲƐĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĂŵďů͛ĞƚŝƋƵĞƚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ͘>ĂƉŽƐƐĞƐƐŝſĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ/^KŶŽ

ĚŽĐƵŵĞŶƚŝƋƵĞ͕ĞŶŵŽůƚƐĐŽƉƐ͕ŶŽĂƉŽƌƚĞŶŐĂŝƌĞĐŽƐĂ͘^͛ŚĂĚĞǀĂůŽƌĂƌƚŽƚĂůůžƋƵĞƐŝŐƵŝ

ƉƌĞƐƐƵƉŽƐĂůĂƐĞǀĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƉůŝĐĂĐŝſĂƚŽƚĞƐůĞƐŽďƌĞƐ͕ŝĞŶĐĂƌĂŵĞŶǇƐ͕ůĂĐŽŝŶĐŝĚğŶĐŝĂĂŵďĞůƐ

ĞƐƉĞĐşĨŝĐƉĞƌů͛ŽďƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂ͘

ŽďũĞĐƚŝƵƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞƉƵŐƵŝƉůĂŶƚĞũĂƌĞůƉƌŽŵŽƚŽƌ͘

ϳ͘ ŽŵƉƌĞƐŝƌĞĐĞƉĐŝſĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĂƚŝŶĐůŽƵŶŽƌŵĂůŵĞŶƚůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſĚĞů

&ĞƚĂĂƋƵĞƐƚĂƉƵŶƚƵĂůŝƚǌĂĐŝſƚĞžƌŝĐĂ͕ĐĂůĂƐƐĞŶǇĂůĂƌƋƵĞůĂƌĞĂůŝƚĂƚŵŽƐƚƌĂƵŶĂďŽŶĂƵŶŝĨŽƌŵŝƚĂƚ

ƉƌŽǀĞŢĚŽƌĚŝŶƐĚΖƵŶĂƌĞůĂĐŝſĚΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐΗĂƉƚĞƐΗĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚĂƉĞƌůĂƉƌžƉŝĂĞŵƉƌĞƐĂ͕

ĞŶƚƌĞĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ͖ƵŶŝĨŽƌŵŝƚĂƚƋƵĞƌĞƐƵůƚĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĐŽŵ

ĞƐĂĚŝƌ͕ĞůƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌŶŽƐ͛ŚĂĚ͛ĞƐĐŽůůŝƌĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚƉĞƌĐƌŝƚĞƌŝƐĞĐŽŶžŵŝĐƐ͘

ƉĞƌĂƉůĂŶƚĞũĂƌƵŶĂŶăůŝƐŝĐŽŶũƵŶƚ͘

ďĂŶĚĂĚΖĂŝǆž͕ĞƐƌĞĚĂĐƚĞŶůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŵƉƌĞƐ͕ƋƵĞƐſŶƵŶƌĞĐƵůůĚĞůĞƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐƋƵĞƐΖŚĂŶĚΖĞǆŝŐŝƌĂůŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŶĐƌĞƚ͕ŝĞƐĚĞƚĂůůĞŶůĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐ

ŶďĂƐĞĂĂƋƵĞƐƚĂƵŶŝĨŽƌŵŝƚĂƚ͕ĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ͕ƵŶĂďƌĞƵĚĞƐĐƌŝƉĐŝſĚĞůƐĂƉĂƌƚĂƚƐĞŶ
ƋƵĞƐŽůĞŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌͲƐĞĞůƐƉůĂŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶƚĂƋƵĞůůƐŽŶƐΖŝŶĐŝĚĞŝǆ
ĂŵďĂƋƵĞƐƚƉůĂĚĞĐŽŶƚƌŽů͗
ϭ͘ ĞƐĐƌŝƉĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͘ůƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĐŽŵĞŶĕĂĞǆƉůŝĐĂŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐŐĞŶĞƌĂůƐ
ĚĞů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ͕ƌĞĐŽůůŝŶƚĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĂƋƵĞůůƐĂƐƉĞĐƚĞƐƋƵĞŵĠƐĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĞŶĂŵďůĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ŽďƌĂ͘
Ϯ͘ ZĞůĂĐŝſĚΖĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞĞƐĐŽŶƚƌŽůĞŶ͘ĂůƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞƐĞƌŵŽůƚĂŵďŝĐŝſƐƉŽƚ
ƉŽƌƚĂƌĂŶŽĂƉůŝĐĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘ƐĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐĂďĞƌĚĞƐƚƌŝĂƌĞůƋƵĞĠƐ
ƌĞĂůŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƉĞƌŶŽŵĂůďĂƌĂƚĂƌĞƐĨŽƌĕŽƐĞŶƚĞŵĞƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝƐƋƵĞƉŽĚĞŶ

ĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĞŶůĂƌĞĐĞƉĐŝſĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͗ĐŽŶƚƌŽůĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐ͕ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐ
ǀŝƐƵĂůƐ͕ŵĞƐƵƌĞƐŐĞŽŵğƚƌŝƋƵĞƐ͕ĂƐƐĂŝŐƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ĞƚĐ͘ƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĂƚ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚ
ĞůƉůĂĚΖĂƐƐĂŝŐƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſ͕ŚĂƵƌăĚΖĞƐƚĂƌĚΖĂĐŽƌĚĂŵďĞůĐŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞůƉůĂĚĞĐŽŶƚƌŽů
ĚĞƉƌŽũĞĐƚĞĞŶĞůƐĞƵĂƉĂƌƚĂƚĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘
hŶĐŽŶĐĞƉƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞůĂĐŝŽŶĂƚĂŵďĂƋƵĞƐƚƉƵŶƚĠƐĞůĚĞůĂƚƌĂĕĂďŝůŝƚĂƚ͕ƋƵĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŝǆĞŶĚĞŝǆĂƌĐŽŶƐƚăŶĐŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĚĞůĚĞƐƚşĨşƐŝĐ;ƉĂƌƚƐĐŽŶĐƌĞƚĞƐĚĞů͛ŽďƌĂͿŽŶ
Ɛ͛ŚĂĨĞƚƷƐĚ͛ƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŵĂƚĞƌŝĂů͘ZĞƐƵůƚĂŚĂďŝƚƵĂůĞŶƚƌĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ͕ŝƉĞƌĂůƚƌĂ
ďĂŶĚĂŵŽůƚĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͕ƚĞŶŝƌĐƵƌĂĚĞůĂƚƌĂĕĂďŝůŝƚĂƚĚĞůĨŽƌŵŝŐſƵƚŝůŝƚǌĂƚĂů͛ŽďƌĂ͕ƉĞƌž
ŶŽĠƐĨƌĞƋƺĞŶƚƋƵĞƐ͛ĂƉůŝƋƵŝĂĂůƚƌĞƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘

ƉƌŽǀŽĐĂƌĚĞƐĞŶĐşƐ͕ŝƐĞƌǀĞŝǆĞŶĚ͛ĞǆĐƵƐĂƉĞƌĂŝŶǀĂůŝĚĂƌƚŽƚĂůĂƐŝƐƚĞŵăƚŝĐĂ͘ŝŶƐĚĞůƉůĂ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƉƌŽũĞĐƚĞ͕ĞƐĨĂƌăƵŶĂƌĞůĂĐŝſĚĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞŚĂƵƌĂŶĚĞƐĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĞƐĞŶĞůƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘

ϴ͘ WƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉƵŶƚƐĚΖŝŶƐƉĞĐĐŝſŝĂƐƐĂŝŐ;WW/ͬWͿƉĞƌƚĂůĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
ĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƋƵĞĞƐĐŽŶƚƌŽůĞŶ͘^ΖŝŶĚŝƋƵĞŶůĞƐŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐ;ŽĂƐƐĂŝŐƐͿƋƵĞ
ƐΖŚĂŶĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚƐŽŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐƋƵĞƐΖŚĂŶĚĞƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞ͕ĨƌĞƋƺğŶĐŝĞƐ



ĚĞŵŽƐƚƌĞŝŐ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌͲůĞƐ͕ƐŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶĂƉƵŶƚƐĚΖĞƐƉĞƌĂŽĂǀşƐŝĞůƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

ĐƌŝƚĞƌŝƐĚΖĂĐĐĞƉƚĂĐŝſŽƌĞďƵŝŐ͘hŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝſƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵƉƵŶƚĚ͛ĞƐƉĞƌĂŽĂǀşƐ͕



ĂƚƵƌĂĞůƉƌŽĐĠƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĨŝŶƐƋƵĞƐ͛ŚĂŐŝĚŽŶĂƚƉĞƌďŽĞůƌĞƐƵůƚĂƚĚĞĚŝƚĂ

Ϯ͘

ŝŶƐƉĞĐĐŝſ;ƉƵŶƚĚ͛ĞƐƉĞƌĂͿ͕ŽƐ͛ŚĂŐŝƉƌŽĚƵŢƚůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ;ƉƵŶƚĚ͛ĂǀşƐͿ



ϵ͘ &ŝƚǆĞƐĚΖĞǆĞĐƵĐŝſƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉƵŶƚƐĚΖŝŶƐƉĞĐĐŝſĂŶƚĞƌŝŽƌ͘Ɛ
ƚƌĂĐƚĂĚĞƐĞĐƚŽƌŝƚǌĂƌůΖŽďƌĂƉĞƌƚĂůĚΖĞƐƚĂďůŝƌůĂƌĞůĂĐŝſĞŶƚƌĞĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚĞůĞƐ

KEdZK>DdZ/>^

ůWůĞĐĚĞŽŶĚŝĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞŝŶĚŝĐĂĞůƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞĐĂůŐĂƌĂŶƚŝƌ
ĞŶĐĂĚĂƐĐƵŶĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƵƚŝůŝƚǌĂƚƐĂůΖŽďƌĂ͘

ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐŝůĂƉĂƌƚĚΖŽďƌĂĂĨĞĐƚĂĚĂ͘>ĂĨŝƚǆĂĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĠƐĞůƌĞƐƵůƚĂƚĚΖĂƉůŝĐĂƌƵŶ
WW/ͬWĂƵŶƐĞĐƚŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚ͘
ϭϬ͘&ŽƌŵĂƚƐƚŝƉƵƐĚĞ͞ŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚ͟ŝ͞ĂĐĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐ͘͟YƵĂŶƵŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝſƌĞƐƵůƚĂ

>ĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſĚΖĂƋƵĞƐƚƐŶŝǀĞůůƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƉŽƚĂƌƌŝďĂƌ͕ĞŶƉƌŝŶĐŝƉŝ͕ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨŽƌŵĞƐ
x WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůĂŵĂƌĐĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƉƌŽĚƵĐƚĞ;EKZŽƐŝŵŝůĂƌͿ͘EŽƐ͛ŚĂĚĞ

ŶŽĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͕ƐΖĂŝǆĞĐĂƵŶĂŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚ͕ƋƵĞƉŽƚƐĞƌƉŽĐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ;ĚĞĐŽƌƌĞĐĐŝſ

ĐŽŶĨŽŶĚƌĞĂƋƵĞƐƚĐŽŶĐĞƉƚĞĂŵďĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ĞŵƉƌĞƐĂĨĂďƌŝĐĂŶƚ͕ƋƵĞĠƐ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂͿŽŐƌĞƵ͘ŶĂƋƵĞƐƚĚĂƌƌĞƌĐĂƐ͕ĂƉĂƌĞŝǆƵŶĂĂĐĐŝſĐŽƌƌĞĐƚŽƌĂƉĞƌƚĂůĚĞĚĞŝǆĂƌ

ƵŶƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĐĞŶƚƌĂƚĞŶůĂƐĞǀĂŐĞƐƚŝſ͘>ĂŵĂƌĐĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŝŵƉůŝĐĂ

ĐŽŶƐƚăŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚĂĚĞůĂƐŽůƵĐŝſƉƌŽƉŽƐĂĚĂƉĞůƉƌŽďůĞŵĂĐŽŶĐƌĞƚ͘

ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĚĞĨĂďƌŝĐĂĐŝſĞƐƚĂďůĞƌƚŝƵŶĂĐĂŵƉĂŶǇĂƐŝƐƚĞŵăƚŝĐĂ

ϭϭ͘ůƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĞƐĐŽŵƉůĞƚĂĂŵďůůŝƐƚĂƚƐĚĞĐĂůŝďƌĂĐŝſĚΖĂƉĂƌĞůůƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſĚĞ
ĐŽŵƉƌĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶƐƚğĐŶŝƋƵĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞƐĂŵďĞůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐĚĞ

Ě͛ĂƐƐĂŝŐƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝƚǌĞŶƵŶƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƐƉĂƌăŵĞƚƌĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚƉĞƌĂƋƵĞůůƉƌŽĚƵĐƚĞ͘
x ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚΖĂƐƐĂŝŐƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐƉĞƌƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂĐƌĞĚŝƚĂƚ;ŶŽĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐ

ƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƐŝƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĞƐ͕ĞƚĐ͘

ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚƉĞƌůΖŽďƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂͿ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐ͛ŚĂŐŝŶƌĞĂůŝƚǌĂƚĞŶĚĂƚĂ

ŽŵƐ͛ŚĂĚŝƚĂůĐŽŵĞŶĕĂŵĞŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĂƚ͕ĞůƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞů͛ĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂŚĂ

ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ĂĐƌŝƚĞƌŝĚĞůĂK͘EŽƐΖŚĂŶĚ͛ĂĐĐĞƉƚĂƌƌĞƐƵůƚĂƚƐĚΖĂƐƐĂŝŐƐĂŶƚŝĐƐĚĞ

ĚĞƐĞƌƵŶĞŝŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚŵŽůƚƷƚŝůƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚĂƚĨŝŶĂůĚĞů͛ŽďƌĂ͘ĂůŶŽĐĂƵƌĞĞŶĞůĨăĐŝů

ĚƵďƚŽƐĂƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůƉƌŽĚƵĐƚĞĂĐƚƵĂů͘

ƌĞĐƵƌƐĚĞůĚĞƐƉƌĞƐƚŝŐŝ͕ŵŽůƚĞƐǀĞŐĂĚĞƐďĂƐĂƚĞŶĂŶğĐĚŽƚĞƐĐŽŶĐƌĞƚĞƐ͕ŝƚĞŶŝƌůĂĐůĂƌĂǀŽůƵŶƚĂƚ

x ZĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚΖĂƐƐĂŝŐƐĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚƉĞƌů͛ŽďƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ĂƌĞĂůŝƚǌĂƌĚƵƌĂŶƚ
ůĂƐĞǀĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘

Ě͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌͲůŽ͕ĐŽŵƵŶĂĚĂĚĂŵĠƐĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞů͛ŽďƌĂ͕ƋƵĞ͕ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚ͕ŚĂƵƌăĚĞƐĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚĂĂŵďůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſĚŝƌĞĐƚĂĚĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͘

WĞƌĂůĂŵĂũŽƌƉĂƌƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĂůΖŽďƌĂĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚƋƵĂůƐĞǀŽůĚĞ

^ĞƌăƐĞŶƐĚƵďƚĞů͛ĂĐƚŝƚƵĚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĚŝƌĞĐƚŽƌĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſůĂƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂƌăƵŶĂŵŝůůŽƌĂƉůŝĐĂĐŝſ

ůĞƐƚƌĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͕ĂĐŽŵƉĂŶǇĂĚĞƐĚΖƵŶĂŝŶƐƉĞĐĐŝſǀŝƐƵĂůĚĞƌĞĐĞƉĐŝſƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ

ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘YƵĂŶĞƐĚŝƵƋƵĞĂƋƵĞƐƚƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐƐĞƌǀĞŝǆĞŶŶŽŵĠƐƉĞƌ͞ŽŵƉůŝƌƉĂƉĞƌ͕͟ũĂ

ƉĞƌƵŶƚğĐŶŝĐĐŽŵƉĞƚĞŶƚ͘ŶĞůĐĂƐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐƋƵĞƐĞŐƵĞŝǆĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſ͕ĐŽŵĂĞǆĐĞƉĐŝſ

ƋƵĞƐ͛ĂĐŽƐƚƵŵĞŶĂĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƚĂƌĚŝĚĞĐŽƉ;ƉĞƌĞǆĞŵƉůĞĂĨŝŶĂůĚĞŵĞƐͿ͕ĐĂůƉƌĞŐƵŶƚĂƌͲƐĞ

ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂů͕ƐĞƌăŽďůŝŐĂƚžƌŝĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚΖƵŶĂĐĂŵƉĂŶǇĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚΖĂƐƐĂŝŐƐƉĞƌƉĂƌƚ

ƐŝůĂKŚĂĚĞŵĂŶĂƚ͕ĂŵďĐĞƌƚĂĨƌĞƋƺğŶĐŝĂ͕ĞůƐƌĞŐŝƐƚƌĞƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐĐŝſŝŚĂŵŽƐƚƌĂƚŝŶƚĞƌğƐĞŶ

ĚΖƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂĐƌĞĚŝƚĂƚ͘ƋƵĞƐƚƐĂƐƐĂŝŐƐĞƐƚƌŽďĞŶĚĞĨŝŶŝƚƐŝǀĂůŽƌĂƚƐĞŶĞůƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞůƉůĂ

ĞůƐĞƵĐŽŶƚŝŶŐƵƚ͘^ŝŶŝŶŐƷŝŶƚĞŶƚĂƚƌĞƵƌĞƉƌŽĨŝƚĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕ĠƐůžŐŝĐƋƵĞĂĐĂďŝĚĞƌŝǀĂŶƚĞŶƵŶ

ĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͕ĂĚũƵŶƚĂů͛WE/yϮ͘

ƚƌăŵŝƚŵĞƌĂŵĞŶƚ͞ďƵƌŽĐƌăƚŝĐ͘͟

ZĞůĂĐŝſĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶĐĂůƌĞĂůŝƚǌĂƌĂƐƐĂŝŐƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƌĞĐĞƉĐŝſ͗

ƐŝŶƚĞƌğƐĚĞ'/^ƐĞƌƵŶĞůĞŵĞŶƚĚŝŶĂŵŝƚǌĂĚŽƌĚ͛ƵŶĂŵŝůůŽƌĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůƉůĂĚ͛ĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚ
ĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſ/^KͲϵϬϬϬ͘
ŶůΖWE/yϭĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞǆĞŵƉůĞƐĚĞůĨŽƌŵĂƚĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůƐĚŝĨĞƌĞŶƚƐĂƉĂƌƚĂƚƐƋƵĞ
ĂƋƵşƐΖŚĂŶĐŽŵĞŶƚĂƚ͘ŶĐĂƉĐĂƐĐĂůĞŶƚĞŶĚƌĞƋƵĞĞƐĚĞŵĂŶĂƌăĂůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂůĂƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ
ĚΖĂƋƵĞƐƚƐĨŽƌŵĂƚƐĐŽŶĐƌĞƚƐ͕ĞƐƚƌĂĐƚĂ͕ƷŶŝĐĂŵĞŶƚ͕ĚĞƌĞĐŽůǌĂƌůΖĞǆƉŽƐŝĐŝſĂŵďĞǆĞŵƉůĞƐ
ĐŽŶĐƌĞƚƐ͘


x
x
x
x
x
x
x
x

&ŽƌŵŝŐſĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĐĞƌƉĞƌĂƌŵĂƌ
ĐĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
DĂŽŶƐŝƉĞĐĞƐĐĞƌăŵŝƋƵĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͘
ůŽĐƐĚĞŵŽƌƚĞƌ͕ƉĞƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝƚĂŶĐĂŵĞŶƚƐ͘
DĂƚĞƌŝĂůƐƉĞƌĂĂŢůůĂŵĞŶƚƐƚğƌŵŝĐƐ
WĂǀŝŵĞŶƚƐŝĞƐŐůĂŽŶƐĚĞƚĞƌƌĂƚǌŽ
ŝŵĞŶƚĞŶƵŶŝƚĂƚƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚƐ

EKd͗ĂƋƵĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſŚĂĚĞƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚĂƉĞůƉƌŽũĞĐƚŝƐƚĂĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŚĞƌĞŶƚĂŵďĞů
ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĚĞůƉůĂĚĞĐŽŶƚƌŽůŽďƚŝŶŐƵƚĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŝŶĨŽƌŵăƚŝĐŵžĚƵůYƵĂůŝƚĂƚ͘

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

WƌŽũĞĐƚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶĚĞůdĞĂƚƌĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞDŽŶƚŽƌŶğƐĚĞůsĂůůğƐ

ŽŵĂƌĞŐůĂŐĞŶĞƌĂů͕ŶŽƐΖŝŶŝĐŝĂƌăůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚΖƵŶĂƵŶŝƚĂƚĚΖŽďƌĂĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚƌĞŶŽĞƐĚŝƐƉŽƐŝŶ



ĚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝƵƐĚĞůŶŝǀĞůůĚĞƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͕ŝĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐ

EKd͗ĂƋƵĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſŚĂĚĞƐĞƌĚĞĨŝŶŝĚĂƉĞůƉƌŽũĞĐƚŝƐƚĂ͕ĂĨĞŐŝŶƚŽĞůŝŵŝŶĂŶƚĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ

ŚĂŐŝŶĞƐƚĂƚƐĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĂĐĐĞƉƚĂƚƐƉĞƌůĂK͘ƋƵĞƐƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝƵƐƋƵĞĚĂƌĂŶ



ĂƌǆŝǀĂƚƐŝƐΖŝŶƚĞŐƌĂƌĂŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞĨŝŶĂůĚΖŽďƌĂ;сƐƚĂƚĚĞŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐĚĞů͛ŽďƌĂĞǆĞĐƵƚĂĚĂͿ͘

ŝŶƐůΖĞƐŵĞŶƚĂƚƉůĂĚĞƋƵĂůŝƚĂƚ͕ĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂŝŶĚŝĐĂƌă͕ƉĞƌĂĐĂĚĂĂĐƚŝǀŝƚĂƚĚĞĐŽŶƚƌŽů͕Ğů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĚΖĞǆĞĐƵĐŝſŝĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉƵŶƚƐĚΖŝŶƐƉĞĐĐŝſŝĂƐƐĂŝŐ;WW/ͬWͿƋƵĞĂƉůŝĐĂƌă͘

^ŝƉĞƌƌĂŽŶƐĚΖƵƌŐğŶĐŝĂ͕ĐĂůƵƚŝůŝƚǌĂƌĞŶŽďƌĂƵŶŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞŶŽŚĂĞƐƚĂƚĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚƌĞďƵƚ͕



ƉĞƌĞǆĞŵƉůĞƉĞƌĞƐƚĂƌƉĞŶĚĞŶƚĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚΖĂƐƐĂŝŐ͕ĐĂůĚƌăŽďůŝŐĂƚžƌŝĂŵĞŶƚ

ƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚ;WW/ͬWͿŚĂĚĞƌĞĐŽůůŝƌůĂƌĞůĂĐŝſĚΖŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶƚƌŽůƋƵĞĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ
ƌĞĂůŝƚǌĂƌăĚƵƌĂŶƚĞůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚŝĞŶĂĐĂďĂƌĐĂĚĂĂĐƚŝǀŝƚĂƚĂĐŽŶƚƌŽůĂƌ͘ĞĐĂĚĂŽƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůƐΖŝŶĚŝĐĂƌă͗

ƵŶĂĂĐĐĞƉƚĂĐŝſƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĚĞůĂKŝƵŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚĞƐƚƌŝĐƚĞ͕ƉĞƌƉĂƌƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͕ĚĞů
ĚĞƐƚşĨŝŶĂůĚΖĂƋƵĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂůĂůΖŽďƌĂ;ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĂƚͿ͘





x WƵŶƚĂĐŽŶƚƌŽůĂƌ͗ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſĚĞůĂĨĞƌƌĂůůĂ͕ǀĞƌƚŝĐĂůŝƚĂƚĚ͛ƵŶĂƉĂƌĞƚ͕ĞƚĐ͘
x &ƌĞƋƺğŶĐŝĂĚĞĐŽŶƚƌŽů͗ƉĞƌůŽƚ;ĐĂĚĂϭϬϬŵϮƉĞƌĞǆĞŵƉůĞͿ͕ĚŝăƌŝĂ͕Ăů͛ŝŶŝĐŝĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ͕
ĞƚĐ
x WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂĂƉůŝĐĂƌ;ƐŝĠƐĞůĐĂƐͿ͗ŶŽƌŵĂĚ͛ĂƐƐĂŝŐ͕ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſ,͕ĞƚĐ͘
x ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƌĞĂůŝƚǌĂƌůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŽůΖĂƐƐĂŝŐ͗ĐĂƉĚ͛ŽďƌĂ͕ĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚ͕K͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ĞƚĐ͘
x ƌŝƚĞƌŝƐĚΖĂĐĐĞƉƚĂĐŝſŽŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚ͗ƌĞƐƵůƚĂƚƐĂŽďƚĞŶŝƌ͕ƚŽůĞƌăŶĐŝĞƐ͕ĞƚĐ͘

ϯ͘ KEdZK>Ζyh/M

ůĐŽŶƚƌŽůĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĞƐďĂƐĂĞŶŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐƐŽďƌĞĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŝĞŶůĞƐ
ƉƌŽǀĞƐĨŝŶĂůƐĚΖĂĐĂďĂƚƋƵĞ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƐſŶƚĂŵďĠŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶƐǀŝƐƵĂůƐƌĞĐŽůǌĂĚĞƐĂŵď
ĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐƋƵĞƉŽĚĞŶƐĞƌƐĞŶǌŝůůĞƐŽƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŝǆŝŶů͛ĂĐƚƵĂĐŝſĚ͛ƵŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂƚ͘DŽůƚĞƐĚΖĂƋƵĞƐƚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐƚƌŽďĞŶƌĞĐŽůůŝĚĞƐĂůWůĞĐĚĞ
ŽŶĚŝĐŝŽŶƐdğĐŶŝƋƵĞƐĚĞůΖŽďƌĂ͘

ůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͕ĞŶůĂƐĞǀĂŽĨĞƌƚĂ͕ŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶĂǀĂŶĕĚĞůƉůĂĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůĂ
ƋƵĂůŝƚĂƚƋƵĞĂƉůŝĐĂƌăĂů͛ŽďƌĂ͕ƋƵĞ͕ĞŶĐĂƐĚĞƐĞƌĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝ͕ŚĂƵƌăĚĞƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂƌĂďĂŶƐĚĞ
ů͛ŝŶŝĐŝĚĞůĞƐŽďƌĞƐ͘ĂůƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƋƵĞ͕ĞŶŵŽůƚƐĐĂƐŽƐ͕ĞůWYŶŽƉŽĚƌăƌĞĚĂĐƚĂƌͲƐĞ
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŶĂƋƵĞƐƚŵŽŵĞŶƚ͘ůůăŽŶƉĞƌĨĂůƚĂĚĞĚĂĚĞƐŽŶŝǀĞůůĚĞĚĞĨŝŶŝĐŝſ͕ŶŽĞƐƉƵŐƵŝŶ
ĐŽŶĐƌĞƚĂƌƚŽƚƐĞůƐƉƵŶƚƐƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂ͕Ɛ͛ŚĂƵƌăĚ͛ĂƌƌŝďĂƌĂůĚĞƚĂůůƐƵĨŝĐŝĞŶƚƋƵĞƉĞƌŵĞƚŝĞůƐĞƵ
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͘ůWYĠƐĚŽŶƐƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚǀŝƵ͕ĐĂƉĂĕĚĞƌĞĐŽůůŝƌůĞƐ
ĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐĚĞů͛ŽďƌĂƋƵĞĞƐǀĂŐŝŶĐŽŶĞŝǆĞŶƚĞŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐĚĞůĂƐĞǀĂĞǆĞĐƵĐŝſ͘

ůƉůĂĚΖĂƐƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĂƚĚĞůĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂŚĂƵƌăĚĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƌůĞƐƐĞŐƺĞŶƚƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͗
x
x
x
x
x
x
x

&ŽŶĂŵĞŶƚƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
dĂŶĐĂŵĞŶƚƐĚĞĨĂĕĂŶĂ
ŽďĞƌƚĂ
ZĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐ;ĂĐĂďĂƚƐͿŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƐ
ZĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐ;ĂĐĂďĂƚƐͿǀĞƌƚŝĐĂůƐ
/ŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͗
Ͳ ^ĂŶĞũĂŵĞŶƚ
Ͳ &ŽŶƚĂŶĞƌŝĂ
Ͳ ůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚ
Ͳ ůƚƌĞƐ


dĂŵďĠĞƐĨĂƌăĐŽŶƐƚĂƌƐŝĞůƉƵŶƚĚĞĐŽŶƚƌŽůĠƐƵŶƉƵŶƚĚΖĞƐƉĞƌĂŽĂǀşƐ͕ĞƐĂĚŝƌ͕ƐŝůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞ
ůΖĂĐƚŝǀŝƚĂƚŚĂĚĞƋƵĞĚĂƌĂƚƵƌĂĚĂŵĞŶƚƌĞĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶŽĚŽŶŝĞůƐĞƵǀŝƐƚͲŝͲƉůĂƵ
ŽŚĂŐŝĞƐƚĂƚŝŶĨŽƌŵĂƚ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚ͘

ŶůĂĨĂƐĞĚΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͕ůΖĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉƵŶƚƐĚΖŝŶƐƉĞĐĐŝſƐŽďƌĞƵŶĞůĞŵĞŶƚ
ĐŽŶĐƌĞƚĚŽŶĂƌăůůŽĐĂƵŶĂĨŝƚǆĂĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſŽƌĞŐŝƐƚƌĞ͘ďĂŶƐĚĞůΖŝŶŝĐŝĚĞůΖŽďƌĂ͕ŝĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚĂĂŵďůĂK͕ƐΖĞƐƚĂďůŝƌăƵŶĂƐĞĐƚŽƌŝƚǌĂĐŝſĚĞůΖŽďƌĂƋƵĞĂƐƐŝŐŶŝůŽĐĂůŝƚǌĂĐŝſĂůĞƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨŝƚǆĞƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſĂŽŵƉůŝƌ͘^ΖĞƐƚĂďůŝƌĂŶƚĂŵďĠĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſĚĞ
ůĞƐŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚƐŝĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĐŽƌƌĞĐƚŽƌĞƐ͕ƐĞŐƵŝŶƚůĂƐŝƐƚĞŵăƚŝĐĂƋƵĞĚŝƐƉŽƐŝĞůƉƌŽƉŝ
ĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƚĂ͘

dŽƚĂĂƋƵĞƐƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſƋƵĞƐΖĂŶŝƌăŐĞŶĞƌĂŶƚĚƵƌĂŶƚůΖĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůΖŽďƌĂ͕ƋƵĞĚĂƌăĂƌǆŝǀĂĚĂ
ŝĨŽƌŵĂƌăƉĂƌƚĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞĨŝŶĂůĚΖŽďƌĂ͘
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L'objecte d'aquest projecte tècnic és especificar tots i cadascun dels elements que componen la instal·lació
elèctrica, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el compliment del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT01 a BT51.

27
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Nom: Ajuntament de Montornès del Vallès



Adreça: Av. de la Llibertat, 2
Població: Montornès del Vallès

34
34
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C.P: 08170
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4.- LEGISLACIÓ APLICABLE

13.1.- Magnetotèrmics
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En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments:

13.2.- Fusibles

35

13.3.- Diferencials

35

13.4.- Limitadors de sobretensions transitòries

35

13.5.- Cables

35

13.6.- Canalitzacions
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13.- AMIDAMENTS

 14.- QUADRE DE RESULTATS



- REBT-2002: Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries.
- UNE-HD 60364-5-52: Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Selecció i instal·lació d'equips elèctrics.
Canalitzacions.
- UNE 20434: Sistema de designació de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la
protecció contra sobreintensitats.

37

- UNE-EN 60947-2: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baixa tensió.
- UNE-HD 60364-4-43: Protecció per garantir la seguretat. Protecció contra les sobreintensitats.
- UNE-EN 60909-0: Corrents de curtcircuit en sistemes trifàsics de corrent altern. Càlcul de corrents.
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrents de curtcircuit en sistemes trifàsics de corrent altern. Dades d'equips
elèctrics per al càlcul de corrents de curtcircuit.



5.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació consta un quadre general de distribució, amb una protecció general i proteccions als circuits
derivats.
La seva composició queda reflectida a l'esquema unifilar corresponent, al document de plànols comptant, al
menys, amb els següents dispositius de protecció:
- Un interruptor automàtic magnetotèrmic general per a la protecció contra sobreintensitats.
- Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes.
- Interruptors automàtics magnetotèrmics per a la protecció dels circuits derivats.
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6.- POTÈNCIA TOTAL PREVISTA PER A LA INSTAL·LACIÓ

- Canalitzacions:

La potència total demandada per la instal·lació serà:

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del
present projecte.

Potència total demanada: 0.55 kW

Esquemes

Donades les característiques de l'obra i els consums prevists, es té la següent relació de receptors de força,
enllumenat i altres usos amb indicació de la seva potència elèctrica:

DI

DI



Tipus d'instal·lació
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm



7.3.- Quadre general de distribució
Circuit

P Instal·lada
(kW)

P Demandada
(kW)

0.55

0.55

LAS


DI

Esquemes Polaritat
LAS

P Instal·lada
(kW)

P Demandada
(kW)

Il·luminació

0.45

0.45

Altres

0.10

0.10

Circuit

DI



LAS

7.CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:




7.1.- Origen de la instal·lació
L'origen de la instal·lació estarà determinat per una intensitat de curt circuit trifàsica en capçalera de:
12.00 kA.
El tipus de línia d'alimentació serà: RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10).



DI



3F+N

1.00

0.55

1.00

1.00

10.00

10.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6)
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 20 A;
Icu: 10 kA; Corba: C
Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 100 mA;
Classe: AC

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del
present projecte.

10.00

Components
Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA
Comptador
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6)
Interruptor en càrrega
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 6 kA; Corba: C

Tipus d'instal·lació

DI

B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

LAS

B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm


LAS



Esquemes

Polaritat

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Components

focus 2 Pal 2

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 2

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5




3F+N

0.55

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA
Comptador
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6)
Interruptor en càrrega
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 6 kA; Corba: C

Esquemes

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

0.55

3F+N

Components

Canalitzacions

7.2.- Derivació individual
Esquemes Polaritat

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
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Esquemes

Polaritat

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Focus 1 Pal 1

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

focus 2 Pal 1

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

LLum passatge MX1

F+N

0.03

1.00

12.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

LLum passatge MX2

F+N

0.03

1.00

24.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 3

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 3

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 4

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 4

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 5

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 5

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 6

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 6

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 7

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 7

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 1 Pal 8

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Focus 2 Pal 8

F+N

0.03

1.00

4.00

Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

Sensor Crepuscular, Contactor



F+N

0.10

1.00

92.00

Canalitzacions

Components

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als documents del
present projecte.

Esquemes

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg
(IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA;
Corba: C
Cable, RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G2.5

focus 2 Pal 2

Focus 1 Pal 2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

focus 2 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

LLum passatge MX1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

LLum passatge MX2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 2 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Focus 1 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm






Tipus d'instal·lació
A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm
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Esquemes

PRESA DE TERRA

Tipus d'instal·lació

Focus 2 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

No s'especifica.

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Focus 1 Pal 8

Focus 2 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

Sensor Crepuscular, Contactor

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm



Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus corresponents circuits i
presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del REBT.



9.CRITERIS APLICATS I BASES DE CÀLCUL

9.1.- Intensitat màxima admissible
En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a les
admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus
d'instal·lació i les seves condicions particulars.



8.- INSTAL·LACIÓ DE CONNEXIÓ A TERRA
L'instal·lació de posta a terra de l'obra s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament
l'especificat en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, estant subjecte a la
mateixa les preses de terra i els conductors de protecció.
La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del
terreny.
El tipus i profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat
del sòl, la presència de glaç o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per
sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0.5 m. A més, en els llocs en els que existeixi risc
continuat de glaçades, es recomana una profunditat mínima de soterrament de la part superior de
l'elèctrode de 0.8 m.

1. Intensitat nominal en servei monofàsic:

In

P
Uf  cos M

1. Intensitat nominal en servei trifàsic:

In


P
3  Uf  cos M

9.2.- Caiguda de tensió
ESQUEMA DE CONNEXIÓ A TERRA
La instal·lació està alimentada per una xarxa de distribució segons l'esquema de connexió a terra TT
(neutre a terra).

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DE LES MASSES

En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la tensió
nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la compensació de
caiguda de tensió junt amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no es
superi un percentatge del 4,5% de la tensió nominal pels circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de
circuits.

Les fórmules utilitzades seran les següents:

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació:
- Constitució: Terreny sense especificar

'U

- Resistivitat: 15.00 ƻ

Caiguda de tensió en monofàsic:

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DEL NEUTRE



Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació:

Caiguda de tensió en trifàsic:



- Constitució: Terreny sense especificar
- Resistivitat: 10.00 ƻ

'UI

'UIII

R  I  cos M  X  I  senM

2  'U
3  'U

Amb:
I Intensitat calculada (A)
R Resistència de la línia (:), veure apartat (A)



X Reactància de la línia (:), veure apartat (C)





M Angle corresponent al factor de potència de la càrrega;
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A) RESISTÈNCIA DEL CONDUCTOR EN CORRENT ALTERN

C) REACTÀNCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia-BT-Annex 2)

Si tenim en compte que el valor de la resistència d'un cable es calcula com:

La reactància dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En absència de dades
es pot estimar la reactància com un increment addicional de la resistència d'acord a la següent taula:

R

R tca

R tcc 1  Ys  Yp

c R tcc
Secció

R tcc

R 20cc ª¬1  D T  20 º¼

R 20cc



U20 L / S

Amb:
Rtcc

R20cc Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C (:)



Increment de la resistència a causa de l'efecte pell;

Yp

Increment de la resistència a causa de l'efecte proximitat;

D

Coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor en

T

Temperatura màxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat (B)

U20

Resistivitat del conductor a 20°C (: mm² / m)

S

Secció del conductor (mm²)

L

Longitud de la línia (m)

X | 0.15 R

S = 185 mm²

X | 0.20 R

S = 240 mm²

X | 0.25 R


9.3.- Corrents de curt circuit
El mètode utilitzat per al càlcul dels corrents de curtcircuit, segons l'apartat 2.3 de la norma UNE-EN
60909-0, està basat en la introducció d'una font de tensió equivalent en el punt de curtcircuit. La font de
tensió equivalent és l'única tensió activa del sistema. Totes les xarxes d'alimentació i màquines síncrones i
asíncrones són reemplaçades per les seves impedàncies internes.

°C-1

En sistemes trifàsics de corrent altern, el càlcul dels valors dels corrents resultants en curtcircuits
equilibrats i desequilibrats es simplifica per la utilització de les components simètriques.

L'efecte pell i l'efecte proximitat són molt més pronunciats en els conductors de gran secció. El seu càlcul
rigorós es detalla en la norma UNE 21144. No obstant això i de forma aproximada per a instal·lacions
d'enllaç i instal·lacions interiors en baixa tensió és factible suposar un increment de resistència inferior al
2% en alterna respecte del valor en contínua.

c

X|0

S = 150 mm²

Per a seccions menors de o iguals a 120 mm², la contribució a la caiguda de tensió per efecte de la
inductància és menyspreable enfront de l'efecte de la resistència.

Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura T (:)

Ys

Reactància inductiva (X)

S d 120 mm²

Utilitzant aquest mètode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la superposició dels
corrents dels tres sistemes de components simètrics:
- Corrent de seqüència directa I(1)
- Corrent de seqüència inversa I(2)
- Corrent homopolar I(0)

1  Ys  Yp # 1,02

S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant màxims com mínims, en els punts de la instal·lació on se situen
les proteccions elèctriques.
B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR
Per calcular la temperatura màxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el següent raonament: el
seu increment de temperatura respecte de la temperatura ambient T0 (25°C per a cables soterrats i 40°C
per a cables a l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Per tant:

T


T0  Tmáx  T0 * I / Imáx

2

Per al càlcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reducció de xarxes en una
impedància de curtcircuit equivalent Zk en el punt de defecte.
Es tracten els següents tipus de curtcircuit:
- Curt circuit trifàsic;

[17]

- Curtcircuit bifàsic;
- Curtcircuit bifàsic a terra;

Amb:
T

- Curtcircuit monofàsic a terra.

Temperatura real estimada en el conductor (°C)

Tmàx Temperatura màxima admissible per al conductor segons el seu tipus d'aïllament (°C)



T0

Temperatura ambient del conductor (°C)

I

Intensitat prevista per al conductor (A)

El corrent de curtcircuit simètric inicial I''k = I''k3 tenint en compte la font de tensió equivalent en el punt de
defecte, es calcula mitjançant la següent equació:

Imàx Intensitat màxima admissible per al conductor segons el tipus d'instal·lació (A)
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Caiguda de tensió acumulada:

cUn

Ik"

3  Zk

- Circuits interiors de la instal·lació:
- 4.5%: per circuits d'enllumenat.

Amb:
c

Factor c de la taula 1 de la norma UNE-EN 60909-0

- 6.5%: per a la resta de circuits.

Un Tensió nominal fase-fase V



Zk Impedància de curtcircuit equivalent m:
Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules:

CURTCIRCUIT BIFÀSIC (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.2)

En el cas d'un curtcircuit bifàsic, el corrent de curtcircuit simètric inicial és:

"
Ik2

cUn
| Z(1)  Z(2) |

cUn
2 | Z(1) |

Derivació individual

3 "
I
2 k3

Esquemes Polaritat
DI


Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedància de seqüència inversa és aproximadament igual a la
impedància de seqüència directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en un punt proper o
allunyat d'un alternador. Per tant, a l'equació anterior és possible introduir Z(2) = Z(1).

3F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.55

1.00

10.00

Iz
(A)

Línia

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
31.32 1.08 0.02
5(1x6)

-

Càlculs de factors de correcció per canalització
Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

CURTCIRCUIT BIFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.3)

L'equació que condueix al càlcul del corrent de curtcircuit simètric inicial en el cas d'un curtcircuit bifàsic a
terra és:
"
IkE2E

3  cUn
| Z(1)  2Z(0) |

DI



El corrent inicial del curtcircuit monofàsic a terra I
= Z(1), es calcula mitjançant l'expressió:
"
Ik1



k1,

Factor de correcció

Tipus d'instal·lació

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

0.87

-

-

1.00

DI

CURTCIRCUIT MONOFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.4)
''

Esquemes

per a un curtcircuit allunyat d'un alternador amb Z(2)
Esquemes Polaritat

3  cUn
| 2Z(1)  Z(0) |

DI

3F+N

0.55

1.00

10.00

LAS

3F+N

0.55

1.00

10.00



10.CÀLCULS


P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línia

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
31.32 1.08 0.02
5(1x6)
RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1
5(1x6)

43.68 1.08 0.02

0.04

10.1.- Secció de les línies

Càlculs de factors de correcció per canalització

Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors:

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Caiguda de tensió:
- Circuits interiors de la instal·lació:

Esquemes

- 3%: per circuits d'enllumenat.
DI

- 5%: per a la resta de circuits.




Tipus d'instal·lació
B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

Factor de correcció
Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament
0.87

-

-

1.00
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Esquemes

Factor de correcció

Tipus d'instal·lació

Esquemes

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

Tipus d'instal·lació

Factor de correcció
Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupament

focus 2 Pal 2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

focus 2 Pal 1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

LLum passatge MX1

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

LLum passatge MX2

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 3

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 4

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 5

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 6

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 7

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 1 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Focus 2 Pal 8

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm

0.91

-

-

1.00

Càlculs de factors de correcció per canalització

Sensor Crepuscular, Contactor

0.91

-

-

1.00

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior.

A2: Cable multipolar, paret aïllant
Temperatura: 40.00 °C
Tub 50 mm



LAS



B1: Conductors aïllats, paret de fusta
Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

0.91

-

-

1.00

LAS

Esquemes
focus 2 Pal 2

Polaritat
F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.03

1.00

4.00

Línia

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.23

Focus 1 Pal 2

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.23

Focus 1 Pal 1

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.24

focus 2 Pal 1

F+N

0.03

1.00

4.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.24

12.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11 0.01
22.75 0.11 0.02

0.26

LLum passatge MX1

F+N

0.03

1.00

0.25

LLum passatge MX2

F+N

0.03

1.00

24.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

Focus 1 Pal 3

F+N

0.03

1.00

4.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.25

Focus 2 Pal 3

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.25

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.24

22.75 0.11

-

0.24

Focus 1 Pal 4

F+N

0.03

1.00

Focus 2 Pal 4

F+N

0.03

1.00

4.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

Focus 1 Pal 5

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.21

Focus 2 Pal 5

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.21

Focus 1 Pal 6

F+N

0.03

1.00

4.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.23

Focus 2 Pal 6

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.23

Focus 1 Pal 7

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.25

Focus 2 Pal 7

F+N

0.03

1.00

4.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.25

Focus 1 Pal 8

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

22.75 0.11

-

0.27

22.75 0.11

22.75 0.43 0.27

Focus 2 Pal 8

F+N

0.03

1.00

4.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.10

1.00

92.00

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5



-

0.27
0.32
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10.2.- Càlcul de les proteccions

9$//6


k

Factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat calorífica del
material del conductor, i les oportunes temperatures inicials i finals. Per a aïllaments de
conductor d'ús corrent, els valors de k per a conductors de línia es mostren a la taula 43A

Sobrecàrrega
Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra sobrecàrregues han de
satisfer les següents dues condicions:

tcable Temps que triga el conductor a aconseguir la seva temperatura límit admissible



Per a temps de treball dels dispositius de protecció < 0.10 s on l'asimetria de la intensitat és important i
per a dispositius limitadors d'intensitat k2S2 ha de ser més gran que el valor de l'energia que es deixa
passar (I2t) indicat pel fabricant del dispositiu de protecció.

IB d In d IZ

I2 d 1,45 x IZ

Amb:

Amb:

I2t Energia específica passant del dispositiu de protecció

IB Intensitat de disseny del circuit
IZ Intensitat permanent admissible del cable



I2 Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del dispositiu de
protecció

Temps de durada del curtcircuit

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curtcircuit de la instal·lació es resumeixen en
les següents llistes:

Curt circuit

Derivació individual

Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major al valor de
la intensitat màxima de curt circuit:

Esquemes Polaritat

Ics > Iccmàx

DI


Iccmàx Màxima intensitat de curtcircuit prevista
Icu

Poder de tall últim

Ics

Poder de tall de servei

Sobrecàrrega

Icu > Iccmàx

Amb:



S



In Intensitat assignada del dispositiu de protecció

Esquemes

DI


tcc < tcable
Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de curtcircuit
incrementarà la temperatura de l'aïllament dels conductors des de la màxima temperatura permissible en
funcionament normal fins a la temperatura límit pot, com a aproximació, calcular-se des de la fórmula:

t

3F+N

0.55

Iz
(A)

Proteccions

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

1.08 Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA 31.32 40.00

45.41

Curt circuit

A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que tarden els
aïllaments del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Això ha de passar tant en el cas del
curt circuit màxim, com en el cas del curt circuit mínim:

§
S·
¨k 
¸
© Icc ¹

P Demandada IB
(kW)
(A)

Polaritat

Proteccions

Icu
(kA)

Ics
(kA)

3F+N

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 20 kA

20.00

-

Icc
màx
mín
(kA)

TCable
ccmàx
ccmín
(s)

Tp
ccmàx
ccmín
(s)

10.66 0.00 <0.10
2.43 0.08 <0.10



2

Amb:
Icc

Intensitat de curt circuit

tcc

Temps de durada del curtcircuit

Scable Secció del cable
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DI

Esquemes

Sobrecàrrega

Esquemes Polaritat

P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Proteccions

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

DI

3F+N

0.55

1.08

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA

31.32 40.00

45.41

LAS

3F+N

0.55

1.08

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Corba: C

43.68 29.00

63.34



Polaritat

P Demandada IB
(kW)
(A)

Esquemes Polaritat

Proteccions

DI

3F+N

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 20 kA

20.00

-

10.66 0.00 <0.10
2.43 0.08 <0.10

LAS

3F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 25
A; Icu: 6 kA; Corba: C

6.00

-

5.23 0.03 <0.10
1.50 0.33 <0.10



LAS
Sobrecàrrega

Esquemes
focus 2 Pal 2

Polaritat
F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Proteccions

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

32.99

Focus 1 Pal 2

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

Focus 1 Pal 1

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

focus 2 Pal 1

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

LLum passatge MX1

F+N

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 2 Pal 4

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 1 Pal 5

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 2 Pal 5

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 1 Pal 6

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 2 Pal 6

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 1 Pal 7

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 2 Pal 7

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 1 Pal 8

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 2 Pal 8

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.10

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.43 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 1 Pal 3

F+N

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

0.03

Magnetotèrmic, Domèstic o
0.11 anàleg (IEC 60898); In: 6 22.75 8.70
A; Icu: 6 kA; Corba: C

32.99

Focus 2 Pal 3

F+N


Curt circuit

Esquemes

LLum passatge MX2

Polaritat

Proteccions

Icc TCable Tp
Icu Ics màx ccmàx ccmàx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

focus 2 Pal 2

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.61 0.34 <0.10
0.29 1.49 <0.10

Focus 1 Pal 2

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.61 0.34 <0.10
0.29 1.49 <0.10

Focus 1 Pal 1

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.57 0.39 <0.10
0.27 1.70 <0.10

focus 2 Pal 1

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.57 0.39 <0.10
0.27 1.70 <0.10

LLum passatge MX1

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.52 0.48 <0.10
0.22 2.63 <0.10




I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Focus 1 Pal 4

Curt circuit

Icc TCable Tp
Icu
Ics màx ccmàx ccmàx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Iz
(A)

Proteccions
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Esquemes

Polaritat

Proteccions

Icc TCable Tp
Icu Ics màx ccmàx ccmàx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

LLum passatge MX2

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.52 0.48 <0.10
0.19 3.57 <0.10

Focus 1 Pal 3

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.49 0.54 <0.10
0.23 2.38 <0.10

Focus 2 Pal 3

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.49 0.54 <0.10
0.23 2.38 <0.10

Focus 1 Pal 4

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.55 0.43 <0.10
0.26 1.89 <0.10

Focus 2 Pal 4

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.55 0.43 <0.10
0.26 1.89 <0.10

Focus 1 Pal 5

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.66 0.29 <0.10
0.31 1.29 <0.10

Focus 2 Pal 5

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.66 0.29 <0.10
0.31 1.29 <0.10

Focus 1 Pal 6

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.60 0.36 <0.10
0.29 1.56 <0.10

Focus 2 Pal 6

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.60 0.36 <0.10
0.29 1.56 <0.10

Focus 1 Pal 7

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.53 0.46 <0.10
0.25 2.01 <0.10

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.53 0.46 <0.10
0.25 2.01 <0.10

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.47 0.57 <0.10
0.23 2.51 <0.10

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

0.47 0.57 <0.10
0.23 2.51 <0.10

F+N

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC
6.00
60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C

-

2.74 0.02 <0.10
0.16 5.16 <0.10

Id

U0
R A  RB

Amb:
Id Corrent de defecte
U0 Tensió entre fase i neutre
RA Suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de les masses



RB Resistència de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la línia d'alimentació

La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del
funcionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric.

Polaritat

IB
(A)

Proteccions

Id IƩN
(A) (A)

focus 2 Pal 2

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

Focus 1 Pal 2

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

Focus 1 Pal 1

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.05 0.10

focus 2 Pal 1

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.05 0.10

LLum passatge MX1

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.00 0.10

LLum passatge MX2

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

8.96 0.10

Focus 1 Pal 3

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.01 0.10

Focus 2 Pal 3

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.01 0.10

Focus 1 Pal 4

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.04 0.10

Es considera una resistència de la instal·lació de connexió de terra de: 15.00 :.



Focus 2 Pal 4

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.04 0.10

11.2.- Resistència de la connexió a terra del neutre

Focus 1 Pal 5

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.07 0.10

Focus 2 Pal 5

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.07 0.10

Esquema de connexió a terra TT

Focus 1 Pal 6

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

El tall automàtic de l'alimentació està prescrit quan, en cas de defecte i a causa del valor i durada de la
tensió de contacte, es pot produir un efecte perillós sobre les persones o animals domèstics.

Focus 2 Pal 6

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.06 0.10

Ha d'existir una adequada coordinació entre l'esquema de connexió a terra TT i les característiques dels
dispositius de protecció.

Focus 1 Pal 7

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.03 0.10

Focus 2 Pal 7

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.03 0.10

Focus 2 Pal 7
Focus 1 Pal 8
Focus 2 Pal 8
Sensor Crepuscular, Contactor




11.CÀLCULS DE CONNEXIÓ A TERRA

11.1.- Resistència de la connexió a terra de les masses

Esquemes

Es considera una resistència de la instal·lació de connexió de terra de: 10.00 :.



11.3.- Protecció contra contactes indirectes

La intensitat de defecte es pot calcular mitjançant l'expressió:
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Polaritat

IB
(A)

Proteccions

Id IƩN
(A) (A)

Focus 1 Pal 8

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

9.01 0.10

Focus 2 Pal 8

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.43

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat:
100 mA; Classe: AC

Esquemes



Polaritat

IB
(A)

Proteccions

Inodisparament
(A)

If
(A)

Focus 2 Pal 7

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

9.01 0.10

Focus 1 Pal 8

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

8.91 0.10

Focus 2 Pal 8

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Sensor Crepuscular, Contactor

F+N

0.43

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Esquemes



Amb:
IƩN Corrent diferencial-residual assignat al DDR.

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la instal·lació
per les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre un
valor superior a la intensitat de fuites al punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no
disparament la meitat de la sensibilitat.

Polaritat

IB
(A)

Proteccions

Inodisparament
(A)

If
(A)

focus 2 Pal 2

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 2

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 1

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

focus 2 Pal 1

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

LLum passatge MX1

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

LLum passatge MX2

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 3

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 2 Pal 3

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 4

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 2 Pal 4

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 5

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 2 Pal 5

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 6

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 2 Pal 6

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Focus 1 Pal 7

F+N

0.11

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A;
Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC

0.050

0.0140

Esquemes
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12.PLEC DE CONDICIONS


12.1.6.- Tubs protectors
Classes de tubs a utilitzar

12.1.Qualitat dels materials


Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures:
- 60 °C per a tub aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè.

12.1.1.- Generalitats
Tots els materials utilitzats a l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les característiques
especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se sempre materials homologats segons les normes
UNE citades en l'instrucció ITC-BT-02 que els siguin d'aplicació.

- 70 °C per a tub metàl·lics amb foldres aïllants de paper impregnat.



Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascun d'ells

12.1.2.- Conductors elèctrics
Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars de coure
aïllats de 0,6/1 kV.

Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció del tipus d'instal·lació i
del número i secció dels cables a conduir, s'indiquen en la Instrucció ITC BT 21, en el seu apartat 1.2. El
diàmetre interior mínim dels tubs deurà ser declarat pel fabricant.

Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran constituïdes per
conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R.

12.2.- Normes d'execució de les instal·lacions


Les línies d'enllumenat d'urbanització estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 0,6/1 kV.



12.2.1.- Col·locació de tubs



Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 21.

12.1.3.- Conductors de neutre
La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, trifàsiques i de corrent continua,
serà la que a continuació s'especifica:
Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per tenir en compte les
corrents harmóniques degudes a carregues no lineals i possibles desequilibris, la secció del conductor del
neutre serà com a mínim igual a la de les fases.
Per al cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions a considerar seran les
següents:
- Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase.
- Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 10 mm² per
coure i de 16 mm² per alumini.


12.1.4.- Conductors de protecció
Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els passos a través
de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència, que serà, a més, no conductor i
difícilment combustible quan travessi parts combustibles de l'edifici.
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i químic,
especialment en els passos a través d'elements de la construcció.
Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments soldats sense utilització
d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. Aquestes peces seran de material inoxidable, i els
cargols de tancament estaran proveïts d'un dispositiu que eviti el seu afloixament.
Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes electroquímics
quan les connexions siguin entre metalls diferents.



12.1.5.- Identificació dels conductors

Prescripcions generals
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals
que limiten el local on es fa la instal·lació.
Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat que
proporcionen als conductors.
Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser acoblats entre ells en calent, recobrint l'unió amb
una cola especial quan es vulgui una unió estanca.
Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles.
Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats en la norma UNE EN 5086 -2-2.
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locats i fixats aquests i
els seus accessoris, disposant per a això els registres que calguen, i que en trams rectes no estaran
separats entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres
consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locats aquests.
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors als tubs, o
servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació.
Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin rebut durant el seu
muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura antioxidant.
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat de
que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual s'elegirà convenientment el traçat de la
seva instal·lació, preveient l'evacuació d'aigua als punts més baixos d'ella i, si fos necessari, establint una
ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te"
deixant un dels braços sense utilitzar.
Quan els tubs metàl·lics s'hagin de posar a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment
assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, cal que la distància entre dues connexions a terra
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.

Els conductors de la instal·lació s'identificaran pels colors del seu aïllament:
- Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars.

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.

- Blau clar per al conductor neutre.

Tubs en muntatge superficial

- Groc - verd pel conductor de protecció.

Quan els tubs es col·loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les següents
prescripcions:

- Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control.










$11(;(/(&75,&,7$7'(/6(63$,6(;7(5,256'(/7($75('(02172516'(/



$11(;(/(&75,&,7$7'(/6(63$,6(;7(5,256'(/7($75('(02172516'(/

9$//6

9$//6





Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la corrosió i sòlidament
subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50 metres. Es disposaran fixacions d'una i
altre part en els canvis de direcció, en els embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en
caixes o aparells.

Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots els
filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d'estrènyer entre una volandera metàl·lica sota el
seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 s'hauran de connectar per
mitja de terminals adecuats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no
quedin sotmeses a esforços mecànics.

Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-los o utilitzant els
accessoris que calguin.
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems no serà
superior al 2%.
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2.5 m sobre el sòl,
amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de interrompre els tubs,
quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm aproximadament, i acoblant-se posteriorment
mitjançant maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm.
Tubs encastats

Per a que no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors per la seva fricció amb les vores lliures dels
tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran
proveïts de becs amb vores arredonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es
tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns quants mil·límetres de la
seva coberta metàl·lica.



12.2.3.- Aparells de comandament i maniobra
Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i material
aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan col·locats sense permetre la formació d'arcs
permanents, i no podran prendre una posició intermèdia.

Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les següents prescripcions:

Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no pugui excedir de 65°C
en cap d'elles.

La instal·lació de tubs encastats serà admissible qua la seva col·locació a l'obra es faci després de finalitzar
els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat d'aquests pot aplicar-se
posteriorment.

S'ha de poder fer al voltant de 10.000 maniobres d'obertura i tancament a la intensitat i tensió nominals,
que estaran marcades en lloc visible.

Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa d'1 cm de
gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als angles el gruix por reduir-se a 0.5 cm.

12.2.4.- Aparells de protecció

En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveïts de colzes o "tes"
apropiats, però en aquest últim cas sols s'admetran els proveïts de tapes de registre.

Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automàtic contra les
sobrecàrregues i contra els curt circuits.

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmontables una vegada
finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la
paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en cas
d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a
màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm.

Aplicació

Tubs en muntatge al aire

Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de sobrecàrrega als
conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament perjudicial per a l'aïllament, a les
connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions.

Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida des de
canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en compte les següents
prescripcions:
La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una alçada inferior a
2 metres.
Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en les connexions, les
característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes a la taula 6 de l'instrucció ITC BT
21.



12.2.2.- Caixes d'acoblament i derivació



Protecció contra sobreintensitats

Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclòs el conductor
neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits).
Protecció contra sobrecàrregues

El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de
protecció utilitzat.
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats
característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall.

de

Protecció contra curt circuits
S'han de preveure dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curtcircuit abans de que
aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i mecànics produïts als conductors i a les connexions.

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant, si són
metàl·liques, protegides contra la corrosió.

A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits la qual capacitat de tall
estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal·lació.

Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que hagin de contindre, i la
seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50 % d'aquest, amb un mínim
de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior.

S'admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de característiques de
funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic.

Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han d'utilitzar-se
premsaestopes adequats.

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran a l'origen d'aquests, així com
als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal·lació,
sistema d'execució, o tipus de conductors utilitzats.

En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrrollatment entre ells, sinò que
haurà de fer-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o reglets de
connexió. Es pot permetre, així mateix, la utilització de brides de connexió. Les unions s'hauran de fer
sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivació.

Situació i composició

Normes aplicables
Petits interruptors automàtics (PIA)
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Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra
sobreintensitats s'ajustaran a la norma %s. Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics amb tall a
l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 125 A i poder de tall
nominal no superior a 25000 A.

Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb amperes ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat construïts.
Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual

Els valors normalitzats de les tensions assignades són:
- 230 V Pels interruptors automàtics unipolars i bipolars.

Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l'efecte d'intensitats residuals
s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2.

- 230/400 V Pels interruptors automàtics unipolars.

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats a ésser
connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassi 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent
continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats assignades.

- 400 V Pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars.
Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats.
Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 i
125 A.

Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 0.01A, 0.03A,
0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Característiques principals dels dispositius de protecció
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents:

El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 i 25000 A.

- Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin sotmesos, presentant el
grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions d'instal·lació.

La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està determinada per la seva
corba: B, C o D.

- Els fusibles es col·locaran sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de forma que no
puguin projectar metall al fondre's. Permetran el seu recanvi de la instal·lació sota tensió sense cap
perill.

Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions:
- El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de disparament instantani
(B,C o D) per exemple B16.

- Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el seu
funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent màxim del circuit
on estiguin col·locades, sense permetre la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits,
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia entre les corresponents a les d'obertura i
tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curt circuits la seva capacitat de tall estarà d'acord
amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal·lació, excepte que
estiguin associats amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit i que siguin de
característiques coordinades amb les del interruptor automàtic.

- Poder de tall assignat en amperes, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats.
- Classe de limitació d'energia, si és aplicable.
Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N".
Interruptors automàtics de baixa tensió
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2.
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan destinats a ésser
connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent
continu. S'aplica qualsevol siguin les intensitats assignades, els mètodes de fabricació i l'utilització prevista
dels interruptors automàtics.
Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les següents
indicacions:

- Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin presentar-se al punt
de la seva instal·lació, i en cas contrari han d'estar protegits per fusibles de característiques
adequades.
Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric
Segons l'indicat a la Instrucció ITC BT 23 al seu apartat 3.2:
Quan una instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es considera
necessària una protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric en l'origen de l'instal·lació.

- Intensitat assignada (In).
- Capacitat per al seccionament, si fa al cas.

El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les sobretensions
col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment propers al origen de li instal·lació) o en la
instal·lació elèctrica de l'edifici.

- Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | si s'utilitzen símbols.
També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol de la
naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el símbol que indiqui les característiques de
desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de desconnexió.

Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar-se de forma que el
seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impulsos de la categoria dels equips i materials
que es preveu que es vagin a instal·lar.

Fusibles

En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o
compensador i la terra de l'instal·lació.

Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1
Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió tancada i que
tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció de circuits, de corrent
alterna i freqüència industrial, on la tensió assignada no sobrepasi 1000 V, o els circuits de corrent continu
la qual tensió assignada no sobrepassi els 1500 V.

Protecció contra contactes directes i indirectes
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s'executaran següent les
indicacions detallades en la Instrucció ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41.
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La protecció contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a protegir les persones
contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Els
medis a utilitzar son els següents:

- VOLUM 3: Està limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol vertical paral·lel situat a
una distancia d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 està comprés entre el terra i una alçada de 2,25 m.
Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa l'instal·lació de mecanismes.

- Protecció per aïllament de les parts actives.

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, es farà servir el grau IPX2 per sobre del nivell mes
alt de un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres de hidromassatge i en banys comuns en els que es
poden produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Podran ser instal·lats aparells fixes com escalfadors
d'aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per banyeres de hidromassatge que compleixin amb la seva
norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de corrent
diferencial de valor no superior a 30 mA.

- Protecció per mitjà de barreres o envoltants.
- Protecció per mitjà d'obstacles.
- Protecció per posta fora d'abast per allunyament.
- Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual.
Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en cas
d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials.
El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no
superior a 5 s.
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra elèctricament diferent, a un
potencial superior, en valor eficaç, a:
- 24 V als locals o emplaçaments humits o mullats.

En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell mes alt
de un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en els que es poden produir raigs durant la seva neteja. Es
permet l'instal·lació de blocs d'alimentació d'afaitadores que compleixen amb la UNE EN 60.742 o UNE EN
61558-2-5. Es podran instal·lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminàries, ventiladors,
calefactors, i unitats mòbils d'hidromassatge que compleixin amb la seva normativa aplicable, i que a mes
estiguin protegits amb un diferencial de valor no superior a 30 mA.
Al volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns quan es puguin produir raigs
d'aigua durant la seva neteja. Es podran instal·lar bases i aparells protegits per dispositius de corrent
diferencial de valor no superior a 30 mA.



12.2.6.- Xarxa equipotencial

- 50 V a la resta de casos.

Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua freda, calenta,
desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris metàl·lics i tota la resta d'elements
conductors accessibles, com ara marcs metàl·lics de portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri
aquesta protecció haurà d'estar preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors,
o bé, fixat solidàriament als mateixos per collars o un altre tipus de subjecció apropiat a base de metalls no
ferris, establint els contactes sobre parts metàl·liques sense pintura. Els conductors de protecció de
connexió a terra, quan n'hi hagin, i de connexió equipotencial han d'estar connectats entre ells. La secció
mínima d'aquest últim estarà d'acord amb allò disposat a la Instrucció MI-BT 017 per als conductors de
protecció.

Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa connexió de terra.
Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials.
Ha de complir-se la següent condició:

Rd

Vc
Is



12.2.7.- Instal·lació de connexió a terra

On:
- R: Resistència de connexió a terra (Ohm).

Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de protecció.
Es durà a terme segons l'especificat en la Instrucció ITC-BT-18.

- Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos).

Naturalesa i seccions mínimes

- Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a partir del qual
l'interruptor diferencial ha d'obrir automàticament, en un temps convenient, la instal·lació a protegir).

Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que:


12.2.5.- Instal·lacions en cambres de bany o lavabos
La instal·lació s'executarà segons l'especificat en la Instrucció ITC BT 27.
Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els següents volums i
prescripcions:
- VOLUM 0: Compren l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el
volum 0 està delimitat pel terra i per un pla horitzontal a 0.05 m per sobre del terra.
- VOLUM 1: Està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, es a dir, per sobre de la banyera, i el
plànol horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El plànol vertical que limiti el volum 1 es el
plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa.
- VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a els bordes exteriors de la banyera i el plànol
vertical paral·lel situat a una distancia de 0,6 m; i entre el terra i plano horitzontal situat a 2,25 m per
sobre del terra.

El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament
de l'instal·lació, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de
les Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació.
Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment des de el
punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d'alimentació seran de
coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² si disposen de protecció mecànica i de 4 mm² si no disposen
d'ella.
Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definits en la Instrucció ITC-BT18.
Estesa dels conductors
Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del elèctrode.
El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors de
protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No estaran sotmesos a esforços
mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic.
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Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses i amb els elèctrodes

Els receptors consistents en làmpares de descàrrega seran accionats per interruptors previstos per a
càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no inferior al doble de la intensitat
del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada làmpares d'incandescència, la seva capacitat de
tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble de la intensitat de las
làmpares de descàrrega.

Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts metàl·liques i
masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes, les connexions hauran de ferse mitjançant peces d'acoblament adequades, assegurant les superfícies de contacte de forma que la
connexió sigui efectiva mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió.
Es prohibeix l'utilització de soldadures de baix punt fusió tals com estany, plata, etc.
Els circuits de connexió a terra formaran una línia elèctricament continua on no podran incloure's en sèrie
ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin. La connexió de les masses i els elements metàl·lics
al circuit de connexió a terra es farà sempre per derivacions des d'aquest. Els contactes han de disposar-se
nets, sense humitat i de forma que no sigui fàcil que l'acció del temps destrueixi per efectes electroquímics
les connexions efectuades.
Deurà preveure l'instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de terra, de
protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de que fossin necessaris, també els de posta a terra
funcional.
Prohibició d'interrompre els circuits de terra
Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es permet disposar un
dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de forma que permeti mesurar la resistència de la connexió
de terra.



12.2.8.- Enllumenat
Enllumenats especials
Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dues línies diferents, amb
un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits per interruptors
automàtics de 10 A d'intensitat nominal com màxim.
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim d'altres
canalitzacions elèctriques quan s'instal·len sobre parets o encastades en elles, i quan s'instal·len en buits
de la construcció estaran separades d'aquesta per envans incombustibles no metàl·lics.
Han d'ésser proveïts d'enllumenats especials els següents locals:
- Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 persones o mes, els
locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments tancats i coberts per mes de 5
vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin al exterior o fins les zones generals del
edifici.
- Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i cinemes en
sala fosca, grans establiments comercials, casinos, hotels, establiments sanitaris i qualsevol altre local
on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o llocs on la il·luminació natural de llum solar
no sigui suficient per a proporcionar a l'eix dels passos principals una il·luminació mínima de 1 lux.
- Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància intensiva
d'establiments sanitaris.
Enllumenat general
Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpares o tubs de descàrrega hauran d'estar previstes
per a transportar una càrrega en voltamperes al menys igual a 1.8 voltes la potència en vats de les
làmpares o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase.
Si s'alimenten amb una mateixa instal·lació làmpares de descàrrega i d'incandescència, la potència a
considerar en voltamperes serà la de les làmpares d'incandescència més 1.8 voltes la de les làmpares de
descàrrega.
Deurà corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0.90, i la caiguda
màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de l'instal·lació de enllumenat, serà
menor o igual que 3%.

En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de línies haurà d'ésser de
forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpares instal·lades
en aquest local.



12.3.- Proves reglamentàries

12.3.1.- Comprovació de la connexió a terra
La instal·lació de connexió de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de donar d'alta la
instal·lació. Es disposarà de al menys un punt de connexió a terra accessible per a poder realitzar
l'amidament de la connexió a terra.



12.3.2.- Resistència d'aïllament
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, expressada en ohms, al
menys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 250.000
ohms.
L'aïllament de la instal·lació elèctrica es medirà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant l'aplicació
d'una tensió continua subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre
500 i 1000 V i, com a mínim, 250 V amb una càrrega externa de 100.000 ohms.



12.4.- Condicions d'ús, manteniment i seguretat
La propietat rebrà a l'entrega de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de la instal·lació, valors de
la resistència a terra obtinguts en els amidaments, i referència del domicili social de l'empresa instal·ladora.
No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d'un Instal·lador Autoritzat o Tècnic Competent,
segons correspongui.
Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curt circuits, contactes directes i
indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixin.
Les instal·lacions del garatge seran revisades anualment per instal·ladors autoritzats lliurement elegits pels
propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de l'indicada
revisió, que serà entregat al propietari de la instal·lació, així com a la delegació corresponent del Ministeri
d'Indústria i Energia.
Personal tècnicament competent comprovarà la instal·lació de connexió de terra en l'època en la qual el
terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que puguin trobar-se.



12.5.- Certificats i documentació
Al finalitzar l'execució, s'entregarà en la Delegació del Ministeri d'Indústria corresponent el Certificat de Fi
d'Obra firmat per un tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent, acompanyat del butlletí
o butlletins d'instal·lació firmats per un Instal·lador Autoritzat.



12.6.- Llibre d'ordres
La direcció de l'execució dels treballs d'instal·lació serà duta a terme per un tècnic competent, que haurà
d'omplir el Llibre d'Ordres i Assistència, on indicarà les incidències, ordres i assistències que es produeixen
en el desenvolupament de l'obra.








En ___________________, a ____ de ___________________ de 2.0____

Signat:
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13.AMIDAMENTS


Cables
Codi

13.1.- Magnetotèrmics

010.005 m
010.006 m

Magnetotèrmics
Codi

U

U

Descripció

Quantitat



Descripció
RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 3G2.5.
RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 3G4.



003.002 U Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Corba: C. 3P+N

1.00

13.6.- Canalitzacions

003.003 U Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; Corba: C. 3P+N

1.00

003.004 U Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; Corba: C. 1P+N

4.00

Canalitzacions


13.2.- Fusibles




U

011.001

m

Tub 32 mm

U Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 20 kA

4.00

004.002

U Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA

4.00

20.00

011.002

m

Tub 50 mm

546.00

13.3.- Diferencials


Diferencials
Codi

U

Descripció

U Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 100 mA; Classe: AC. 4P

Quantitat

Altres
Codi

006.001

Descripció

13.7.- Altres

Quantitat

004.001





Codi



Fusibles
Descripció

69.00

Multiconductor

1.00

U

192.00

Multiconductor

003.001 U Industrial (IEC 60947-2); In: 10 A; Im: 80 A; Icw: 5000.00 A; Icu: 85.00 kA. 3P+N

Codi

Quantitat

U

Descripció

Quantitat

017.001

U Comptador. 3P+N

017.002

U Interruptor en càrrega. 3P+N

1.00
1.00

017.003

U Contactor. 3P+N

1.00

Quantitat
1.00


13.4.- Limitadors de sobretensions transitòries
Limitadors de sobretensions transitòries
Codi



007.001

U

Descripció

U Tipus 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N

Quantitat
1.00


13.5.- Cables
Cables
Codi

U

010.001 m

Descripció
RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 10 mm².
Unipolar

010.002 m H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Coure, 6 mm². Unipolar
010.003 m
010.004 m

RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 6 mm².

Unipolar

RVFV (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Coure, Poliolefina termoplàstica (Z1), 3G6.
Multiconductor

Quantitat
15.00
50.00
50.00
285.00











14.- QUADRE DE RESULTATS
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Connexió de servei (Subministrament principal)

Connexió de servei
DI

LAS
LAS
Instal·lació interior
Instal·lació interior

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
Descrip
Sim
Fase
alc. nst. em.
g.
M
ció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

Instal·lació interior
Instal·lació interior
Instal·lació interior

Instal·la
F+N
150.0 150. 150.0 1.0 97.0
ció
1.00
(R)
0
00
0
0
0
interior

Instal·lació interior
Instal·lació interior

Instal·lació interior

Ʃ
ƩU Ua
IB
Mèt.I
IZ ( c Canalitz.
Aïllam.
(A
nst.
(A) % (
(mm)
)
) %
)

Descri
pció

Fase

Sim
ult.

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
alc. nst. em.
g.
M
(W) (W) (W)
(m)

Secció
(mm)

Conne
xió de
servei

3F+N
(RST)

-

550.0 550. 550.0 1.0 3.0
0
00
0
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x10)

0,6/1
kV

B1

1. 60. 0.
08 06 00

Sense
conducte

3F+N
550.0 550. 550.0 1.0 10.
1.00
(RST)
0
00
0
0 00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x6)

450/7
50 V

B1

1. 31. 0.
08 32 02

Tub 32
mm



Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Connexió de servei

1.08

25.00

60.06

12.00

-

4.57

-

-

-

DI

1.08

25.00

31.32

10.66

20.00

2.43

0.11

-

-


DI





LAS

Fase

Sim
ult.

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
alc. nst. em.
g.
M
(W) (W) (W)
(m)

3F+N
550.0 550. 550.0 1.0 10.
1.00
(RST)
0
00
0
0 00

Secció
(mm)
RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x6)

ƩU
ƩU
I
Canalit
Aïlla Mèt.I B IZ ( ac
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)
0,6/1
kV

B1

1. 43. 0. 0. Tub 32
08 68 02 04 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

LAS

1.08

20.00

43.68

5.23

6.00

1.50

0.25

-

-

IB
(A)

B2

0. 46. 0. 0. Tub 50
65 41 18 22 mm

RVFV (AS) Cca-

0,6/1
kV

B2

0. 46. 0. 0. Tub 50
65 41 16 21 mm

RVFV (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3G6

0,6/1
kV

B2

0. 46. 0. 0. Tub 50
65 41 19 23 mm

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
43 75 27 32 mm

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx Pdt Iccmín
Im
(A)
(kA)
(A)
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior

0.65 6.00 46.41

2.74

6.00

0.32

0.06

-

-

Instal·lació interior

0.65 6.00 46.41

2.74

6.00

0.34

0.06

-

-

Instal·lació interior

0.65 6.00 46.41

2.74

6.00

0.31

0.06

-

Sensor Crepuscular, Contactor

0.43 6.00 22.75

2.74

6.00

0.16

0.06 8.91

100

Instal·lació interior

Descri
Sim
Fase
pció
ult.

Descri
pció



Sensor
Crepusc
F+N
100.0 100. 100.0 1.0 92.0
ular,
1.00
(R)
0
00
0
0
0
Contact
 or

Descripció

0,6/1
kV

s1b,d1,a1 3G6

Instal·la
F+N
150.0 150. 150.0 1.0 100.
ció
1.00
(T)
0
00
0
0 00
interior

Connexió de servei

RVFV (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3G6

Instal·la
F+N
150.0 150. 150.0 1.0 88.0
ció
1.00
(S)
0
00
0
0
0
interior

Instal·lació interior

DI

Secció
(mm)

ƩU
ƩU
IB
Canalit
Aïlla Mèt.I
I
( ac
(A Z
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Lon
Pot.C Pot.I Pot.D
cos g.
alc. nst. em.
M (m
(W) (W) (W)
)

Secció
(mm)

ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

1.0 4.0
25.0 25.0
focus F+N
25.00
1.00
0
0
0 0
2 Pal 2 (R)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 23 mm

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0
0
0 0
1 Pal 2 (R)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 23 mm

RVFV (AS) Cca-

0,6/1
kV

B2

0. 36. 0. 0. Tub 50
43 40 01 23 mm

Instal·l
100. 100. 100.0 1.0 6.0
ació F+N
1.00
00
00
0
0 0
interio (R)
r







s1b,d1,a1 3G4
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Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

focus 2 Pal 2

0.11

6.00

22.75

0.61

6.00

0.29

0.06

9.06

100

Focus 1 Pal 2

0.11

6.00

22.75

0.61

6.00

0.29

0.06

9.06

100

Instal·lació interior

0.43

6.00

36.40

0.61

6.00

0.29

0.06

-

-

ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
Descri
Sim
Fase
alc. nst. em.
g.
M
pció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

Secció
(mm)

LLum
25.0 25.0
1.0 24.
passat F+N
25.00
1.00
0 00
0
0
(R)
ge
 MX2

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 02 26 mm

Instal·lació interior

ƩU

Descri
Sim
Fase
pció
ult.

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
alc. nst. em.
g.
M
(W) (W) (W)
(m)

ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Secció
(mm)

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
1 Pal 1 (R)
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 24 mm

1.0 4.0
25.0 25.0
focus F+N
25.00
1.00
2 Pal 1 (R)
0
0
0 0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 24 mm

RVFV (AS) Cca-

0,6/1
kV

B2

Instal·l
1.0 10.
50.0 50.0
ació F+N
50.00
1.00
0 00
0
0
interio (R)
 r

Descripció



IB
(A)

In
(A)

s1b,d1,a1 3G4

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

0. 36. 0. 0. Tub 50
22 40 01 24 mm

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 1

0.11

6.00

22.75

0.57

6.00

0.27

0.06

9.05

100

focus 2 Pal 1

0.11

6.00

22.75

0.57

6.00

0.27

0.06

9.05

100

Instal·lació interior

0.22

6.00

36.40

0.57

6.00

0.26

0.06

-

-



Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

LLum passatge MX1

0.11

6.00

22.75

0.52

6.00

0.22

0.06

9.00

100

LLum passatge MX2

0.11

6.00

22.75

0.52

6.00

0.19

0.06

8.96

100

Instal·lació interior

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
Descri
Sim
Fase
alc. nst. em.
g.
M
pció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

Secció
(mm)

LLum
1.0 12.
25.0 25.0
passat F+N
25.00
1.00
0 00
0
0
(R)
ge
MX1

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5






ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)
0,6/1
kV

A2

Secció
(mm)

Instal·l
100. 100. 100.0 1.0 17.
ació F+N
1.00
00
00
0
0 00
interio (S)
r

RVFV (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

0. 36. 0. 0. Tub 50
43 40 03 24 mm

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
0
0
1 Pal 5 (S)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 21 mm

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
0
0
2
Pal
5
(S)


RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 21 mm

Instal·lació interior

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
cos
Descri
Sim
Fase
alc. nst. em.
g.
M
pció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)



Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior

0.43

6.00

36.40

0.66

6.00

0.28

0.06

-

-

Focus 1 Pal 5

0.11

6.00

22.75

0.66

6.00

0.31

0.06

9.07

100

Focus 2 Pal 5

0.11

6.00

22.75

0.66

6.00

0.31

0.06

9.07

100

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 01 25 mm












352-(&7( (;(&87,8 '(/ 5(* '(/6 (63$,6 (;7(5,256 '(/ 7($75( '( 02172516



'(/9$//6

352-(&7( (;(&87,8 '(/ 5(* '(/6 (63$,6 (;7(5,256 '(/ 7($75( '( 02172516
'(/9$//6









Instal·lació interior

Instal·lació interior

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
Descri
Sim
cos
Fase
alc. nst. em.
g.
M
pció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Secció
(mm)

Instal·l
50.0 50.0
1.0 12.
ació F+N
50.00
1.00
0
0
0 00
interio (S)
r

s1b,d1,a1 3G4

0,6/1
kV

B2

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
1.00
25.00
0 0
0
0
1 Pal 4 (S)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 24 mm

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
0
0
2 Pal 4 (S)

RVFV (AS) Cca-

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 24 mm



RVFV (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3G2.5

0. 36. 0. 0. Tub 50
22 40 01 25 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Instal·lació interior

0.22

6.00

36.40

0.55

6.00

0.25

0.06

Focus 1 Pal 4

0.11

6.00

22.75

0.55

6.00

0.26

0.06

Focus 2 Pal 4

0.11

6.00

22.75

0.55

6.00

0.26

0.06

9.04

Focus
F+N
25.0 25.0
1.0 4.0
1.00
25.00
1 Pal
(S)
0
0
0 0
3
Focus
1.0 4.0
25.0 25.0
F+N
25.00
1.00
2 Pal
0
0
0 0
(S)
 3




1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
0
0
1 Pal 6 (T)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 23 mm

1.0 4.0
25.0 25.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
2 Pal 6 (T)
0
0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 23 mm

RVFV (AS) Cca-

0,6/1
kV

B2

0. 36. 0. 0. Tub 50
43 40 02 25 mm

Instal·l
100. 100. 100.0 1.0 12.
ació F+N
1.00
00
00
0
0 00
interio (T)
 r

s1b,d1,a1 3G4

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

-

-

Focus 1 Pal 6

0.11

6.00

22.75

0.60

6.00

0.29

0.06

9.06

100

9.04

100

Focus 2 Pal 6

0.11

6.00

22.75

0.60

6.00

0.29

0.06

9.06

100

100

Instal·lació interior

0.43

6.00

36.40

0.60

6.00

0.27

0.06

-

-



Instal·lació interior

Lon
Pot.C Pot.I Pot.D
Descri
Sim
cos g.
Fase
alc. nst. em.
M (m
pció
ult.
(W) (W) (W)
)




Secció
(mm)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior



ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
Descri
Sim
cos
Fase
alc. nst. em.
g.
M
pció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

Secció
(mm)

RVFV (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3G2.5
RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)
0,6/1
kV
0,6/1
kV

A2

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 25 mm
0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 25 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 3

0.11

6.00

22.75

0.49

6.00

0.23

0.06

9.01

100

Focus 2 Pal 3

0.11

6.00

22.75

0.49

6.00

0.23

0.06

9.01

100



ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Pot.C Pot.I Pot.D
Lon
Descri
Sim
cos
Fase
alc. nst. em.
g.
M
pció
ult.
(W) (W) (W)
(m)

Secció
(mm)

Focus F+N
25.0 25.0
1.0 4.0
1.00
25.00
1 Pal 7 (T)
0
0
0 0

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 25 mm

25.0 25.0
1.0 4.0
Focus F+N
25.00
1.00
0 0
0
0
2 Pal 7 (T)

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 25 mm

RVFV (AS) Cca-

0,6/1
kV

B2

0. 36. 0. 0. Tub 50
22 40 01 26 mm

Instal·l
50.0 50.0
1.0 12.
ació F+N
50.00
1.00
0
0
0 00
interio (T)
r







s1b,d1,a1 3G4

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 7

0.11

6.00

22.75

0.53

6.00

0.25

0.06

9.03

100

Focus 2 Pal 7

0.11

6.00

22.75

0.53

6.00

0.25

0.06

9.03

100
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Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Instal·lació interior

0.22

6.00

36.40

0.53

6.00

0.24

0.06

-

-

Instal·lació interior

Descri
Sim
Fase
pció
ult.

Lon
Pot.C Pot.I Pot.D
cos g.
alc. nst. em.
M (m
(W) (W) (W)
)

Secció
(mm)

ƩU
ƩU
IB
ac Canalit
Aïlla Mèt.I
IZ (
(A
(
z.
m.
nst.
(A) %
)
% (mm)
)
)

Focus
1.0 4.0
25.0 25.0
F+N
25.00
1.00
1 Pal
0 0
0
0
(T)
8

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 27 mm

Focus
1.0 4.0
25.0 25.0
F+N
25.00
1.00
2 Pal
0 0
0
0
(T)
 8

RVFV (AS) Ccas1b,d1,a1 3G2.5

0,6/1
kV

A2

0. 22. 0. 0. Tub 50
11 75 00 27 mm

Descripció

IB
(A)

In
(A)

IZ
(A)

Iccmáx
(A)

Pdt
(kA)

Iccmín
(A)

Im
(kA)

Id
(A)

Sens.dif.
(mA)

Focus 1 Pal 8

0.11

6.00

22.75

0.47

6.00

0.23

0.06

9.01

100

Focus 2 Pal 8

0.11

6.00

22.75

0.47

6.00

0.23

0.06

9.01

100
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS

Data: 10/10/18
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

UA

Pàg.:

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
ENDERROCS

6

K21GV004

Data: 10/10/18

Tipus

F21B3001

m

Num. Text
1

Tipus

Barana rampa

[C]

[D]

[E]

[F]

5,200

m2

Num. Text

[C]

7

5,200 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

3

F21H1641

u

565,000 C#*D#*E#*F#

2

Area sobre terres

415,000

415,000 C#*D#*E#*F#

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

0,900

3,420 C#*D#*E#*F#

2

escala 2

2,200

0,900

1,980 C#*D#*E#*F#

Num. Text
1

Canal gran passatge Margarita Xirgu

2
3
4

Canals passatge del Teatre

5

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

m3

TOTAL

1

1

Fórmula

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

2,500

2,500 C#*D#*E#*F#

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

0,300

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

01
02

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

F22113L2

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
MOVIMENT DE TERRES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.No inclou la tala
d'arbres.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

415,000

1

2

F227T00F

m2

Num. Text

Fórmula

E225177F

4,200
Num. Text

EUR

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

415,000

m3

415,000

TOTAL

Fórmula

415,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1

4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL

415,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

62,480

TOTAL

u

Bancs

NUM. CODI

45,480 C#*D#*E#*F#

14,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
Tipus

F21Q1121

OBRA
CAPÍTOL

5,400

45,480

TOTAL AMIDAMENT
E2135342

8

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió
Tipus

100,000

Fórmula

3,800

m

[C]

8,000

Num. Text

escala 1

TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

Tipus

Llumenera

TOTAL AMIDAMENT

980,000

1

F21D3JJ1

1

Enderroc d'escla d'urbanització, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
l'enderroc de tots els elements que l'integren.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
Tipus

Fórmula

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Fórmula

565,000

Num. Text

4

TOTAL

Area sobre parking

K214VJ34

TOTAL

100,000 C#*D#*E#*F#

5,200

1

TOTAL AMIDAMENT

[F]

Fórmula

Demolició de paviment existent i solera de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL

Num. Text

F2194JE1

[D]

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

100,000

1

1

2

Arrencada de línea elèctrica soterrada. Inclou calblejat, corrugats, desconnexió als elements als que dóna servei, així com
tot el necessari per a la retirada de la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

415,000

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS

Data: 10/10/18
415,000

1

Pàg.:

AMIDAMENTS

3

103,750 C#*D#*E#*F#

0,250
TOTAL AMIDAMENT

5

E5Z15N4B

Data: 10/10/18

01
03

NUM. CODI
1

E7A24H0L

103,750

1

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
PAVIMENTS
DESCRIPCIÓ

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 μm i 144 g/m2, col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
Tipus

Area sobre terres

[C]

[D]

[E]

[F]

415,000

E936V8B0

m2

Num. Text
1

TOTAL

Area sobre terres

[C]

[D]

[E]

[F]

415,000

m2

Num. Text
1

- Solera de base

2

Area sobre terres

4

- Base sota paviment

5
6

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

7

415,000

415,000 C#*D#*E#*F#

E731HXM6LBIP m2

Tipus

Area sobre parking

565,000

2

Area sobre terres

61,000

Area sobre parking

565,000

565,000 C#*D#*E#*F#

Area sobre terres

415,000

415,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text

1

Tipus

Area sobre parking

ED5L1HA3

1

1

1u c/50cm

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

60,000

m2

Fórmula

91,500 C#*D#*E#*F#
656,500

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

565,000 C#*D#*E#*F#
565,000

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
Tipus

Area sobre parking

F9F5VE0F

TOTAL

565,000 C#*D#*E#*F#
1,500

565,000

[C]

[D]

[E]

[F]

565,000

m2

TOTAL

Fórmula

565,000 C#*D#*E#*F#
565,000

Paviment de peces de formigó de forma rectangular, de mides 60x40cm i de 40x20cm, i 7 cm de gruix, tipus Vulcano o
equivalent, seguint l'especejament i indicacions de plànols de projecte. Col·locats sobre capa de morter de ciment, de
consistència tova i dossificació mínima de 380kg/m3, de 4cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina. El criteri de colors
serà el definit a projecte i/o segons les indicacions de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

1.395,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT
9

Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre pàrquing i a edifici teatre, amb barra d'acer corrugat de diàmetre 12
mm, de 100cm de longitud, fixat a forjat mitjançant resines epoxi.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Tipus

[E]

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

m2

Num. Text

u

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

415,000 C#*D#*E#*F#

E61ZV4S1

[C]

1

F7B451F0

980,000

Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6.7 kg/m2, de dues
làmines una d'oxiasfalt LBN 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una de betum modificat LBM-30/M-NA
sense armadura, adherida en calent. Article: ref. 2121-20 de la serie Emprimació i preparació de suport i sistemes líquids
d'ASFALTEX

415,000

TOTAL

Fórmula

Area sobre terres

Num. Text

8

TOTAL

2

Fórmula

415,000

TOTAL AMIDAMENT
4

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
Tipus

[E]

565,000 C#*D#*E#*F#

Num. Text

K9Z4A615

[D]

565,000

415,000

415,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[C]

Area sobre parking

Num. Text

Fórmula

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des
de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Tipus

6

415,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Tipus

1

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

4

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 25 o 15 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

m2

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Area sobre parking

565,000

565,000 C#*D#*E#*F#

2

Area sobre terres

415,000

415,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

980,000

120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

120,000

EUR

01
04

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
ESCALES I MURETS

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS

Data: 10/10/18

Pàg.:

AMIDAMENTS

5

4
NUM. CODI
1

E6185M1K

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

0,900

1,350

0,500

1,215 C#*D#*E#*F#

2,000

1,350

0,500

18,900 C#*D#*E#*F#

1

1,000

8,800

0,450

3,960 C#*D#*E#*F#

2

4

1,000

6,000

0,300

1,800 C#*D#*E#*F#

3

5

1,000

4,000

0,150

0,600 C#*D#*E#*F#

3

graons sud-est

TOTAL AMIDAMENT
E5ZEV200

m

Num. Text
1

Tipus

escales

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

petja

m2

26,475

TOTAL

muret existent escola

4
5

5

4,000

12,000 C#*D#*E#*F#

7,000

13,000

91,000 C#*D#*E#*F#

E81135C1

Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit buixardada, de 3 cm de gruix, col·locada amb morter
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

31,000

TOTAL

Num. Text

4,100

0,150

1,230 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

0,150

0,600 C#*D#*E#*F#

2

4

1,000

10,000

0,450

4,500 C#*D#*E#*F#

3

5

1,000

9,750

0,450

4,388 C#*D#*E#*F#

6

1,000

7,000

0,450

3,150 C#*D#*E#*F#

7

1,000

1,200

0,450

0,540 C#*D#*E#*F#

8

7,000

3,500

0,150

3,675 C#*D#*E#*F#

graons sud-est

1,000

8,800

0,600

5,280 C#*D#*E#*F#

10

1,000

6,000

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#

11

1,000

4,000

0,600

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,500

5,250 C#*D#*E#*F#

6,800

2,500

17,000 C#*D#*E#*F#

0,650

0,500

0,325 C#*D#*E#*F#

37,300

0,500

18,650 C#*D#*E#*F#

5,750

0,500

2,875 C#*D#*E#*F#
44,100

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de
regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Fórmula

31,000 C#*D#*E#*F#

2,000

9

m2

103,000

3

contrapetja

[C]

2,100

1

2

Tipus

mur

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

3,000

TOTAL AMIDAMENT
F9V1UC60

Num. Text

Pàg.:

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per
a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Inclou armadures d'arrencada del muret sobre el forjat de pàrquing, així com el necessari per a aquesta unió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

Formació d'esgraó amb supermaó de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

2

3

m2

Fórmula

2,000

2

2

TOTAL

14,000

1

escales

[C]

14E229E7

Data: 10/10/18

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500

0,900

1,350

mur

2,000

2,100

2,500

10,500 C#*D#*E#*F#

2,000

6,800

2,500

34,000 C#*D#*E#*F#

E83B516E

Num. Text

60,363

m2

0,608 C#*D#*E#*F#

45,108

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
superior, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,500

TOTAL

Fórmula

1

escales

1,000

0,900

1,350

2

mur

2,000

2,100

2,500

10,500 C#*D#*E#*F#

2,000

6,800

2,500

34,000 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT
EUR

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

escales

0,608 C#*D#*E#*F#

45,108
EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS
7

E8J4U040

Data: 10/10/18

m

Tipus

mur

2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

2,100

2,100 C#*D#*E#*F#

1,000

6,800

6,800 C#*D#*E#*F#
0,650 C#*D#*E#*F#

4

37,300

37,300 C#*D#*E#*F#

5

5,750

5,750 C#*D#*E#*F#

muret existent escola

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI
1

FCANS350F

Data: 10/10/18

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o equivalent, ample exterior 360mm i alçària exterior 150mm, per recollida
d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.
Tipus

R01

EB122FA5

FCANSV50F

Num. Text
1

Tipus

escales

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

5,200

EB12VFBB

Num. Text
1

Tipus

Escales

[C]

[D]

[E]

[F]

1,500

EB12VFB1

Tipus

Escales

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

E54ZV6AN

m

3

5,200

TOTAL

Tipus

escales

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

3,000

FCANV150

m

Tipus

R03

[D]

TOTAL

[E]

[F]

FCANV151

Fórmula

u

Fórmula

48,000

48,000 C#*D#*E#*F#

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

70,150

TOTAL

Fórmula

17,300 C#*D#*E#*F#
17,300

Instal-lació de sanejament, per a recollida d'aigües pluvials de la zona de urbanització, composta per rases de
instal.lacions, a profunditat indicada a projecte, estesa de tub, reblert de rases amb compactació manual, fins a cota de
bases de paviment. Inclou connexions a pous exitents, a reixes de recollida d'aigües, formació de rases i reblert, tubs i tot
el necessari.
AMIDAMENT DIRECTE

01
05
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

16,150 C#*D#*E#*F#

17,300

1,500

1,000

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
INSTAL.LACIONS
REG

3,000

TOTAL

NUM. CODI
1

FJS5V101

UA

DESCRIPCIÓ

u

Instal-lació de reg, soterrada en zona d'urbanització, composta per rases de instal.lacions, a profunditat indicada a
projecte, estesa de tub per a reg, reblert de rases amb compactació manual, fins a cota de bases de paviment. Inclou
connexions a armari existent de reg, formació de rases i reblert, tubs, vàlvules i tot el necessari. Inclou degoters de reg en
jardineres i en zona verda del passatge.

Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

3,000
2

01
05
01

[C]

TOTAL AMIDAMENT
4

46,000

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample exterior 150mm i alçaria exteriors entre 100mm, per recollida d'aigües
i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral i sistema de fixació sense cargols, amb mitjans manuals.

Num. Text
1

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

Accés escola

Fórmula

Barana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, soldada i raspada, de 12 mm de gruix, per a una alçada de
245cm + dos plecs de 15cm, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text
1

3

TOTAL

16,150

TOTAL AMIDAMENT

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

2

Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, ancorada a l'obra, per mitjà de pipetes, amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

m

Num. Text
1

Tipus

R02

Fórmula

1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

1

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 60 mm de diàmetre, travesser superior i muntants en trems, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

m

[F]

46,000 C#*D#*E#*F#

5,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

[E]

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o equivalent, ample exterior 200mm i alçària exterior 162mm, per recollida
d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

m

52,600

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20,
muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

m

[D]

46,000

Num. Text

8

[C]

TOTAL AMIDAMENT
2

8

DESCRIPCIÓ

Num. Text
1

Pàg.:

UA

Fórmula

0,650

3

AMIDAMENTS

7

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text
1

Pàg.:

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
INSTAL.LACIONS
SANEJAMENT

EUR

FJSAV021

u

1,000

Programador de reg amb alimentació a 9 V, TBOS RAINBIRD o equivalent, sistema de programació per teclat al
programador, de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als a la xarxa elèctrica que s'incorporarà en una jardinera.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS

Data: 10/10/18

Pàg.:

01
05
03

NUM. CODI
1

EG14V102

FHR1VMP1

3

F7B451F0

m2

Num. Text

UA

DESCRIPCIÓ

u

Instal.lació elèctrica per a enllumenat, soterrada en zona d'urbanització, composta per rases de instal.lacions, a profunditat
indicada a projecte, estesa de tub corrugat de polietilè, formigonat de tubs, reblert de rases amb compactació manual,
col.locacció de cinta senyalitzadora de instal.lacions elèctriques, amb posterior reblert de terres, fins a cota de bases de
paviment. Inclou connexions a quadres existents i sensors crepusculars, connexions a elements de enllumenat. Inclou
sensor crepuscular, fixat a façana del teatre. Inclou cabeljat de enllumenat, amb connexionat i proves incloses. Inclou
baines d'acer anclades a paret, per a posterior grapat de la instal.lació a paret, incloent també passatubs horitzontal en
paret de façana. Inclou pericons de registre, amb bastiment i tapa.

Tipus

1

Tipus

Fanals

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

8,000

28,800 C#*D#*E#*F#

3

M02

2,000

2,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

M03

1,600

1,600

5,000

12,800 C#*D#*E#*F#

1,600

1,600

5,000

12,800 C#*D#*E#*F#

M04

6,300

1,150

3,000

21,735 C#*D#*E#*F#

1,150

1,150

2,000

2,645 C#*D#*E#*F#

8

TOTAL AMIDAMENT

8,000

ED5L1HA3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
Tipus

1

FR9A3233

kg

Planxa de acer galvanitzat, de 12mm de guix, per a tanca de jardineres, soldat i raspat.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

2

TOTAL

2.355,000 C#*D#*E#*F#

822,000

822,000 C#*D#*E#*F#

3

1.200,000

1.200,000 C#*D#*E#*F#

E9QCR65M

Num. Text

m2

5

Fórmula

2.355,000

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

TOTAL

Jardineres

2

M01

1,000

2,400

0,400

2,000

1,920 C#*D#*E#*F#

3

M02

2,000

2,000

0,400

2,000

3,200 C#*D#*E#*F#

4

M03

2,000

1,600

0,400

2,000

2,560 C#*D#*E#*F#

5

M04

1,000

6,100

0,400

1,000

2,440 C#*D#*E#*F#

2,400

2,400

5,000

28,800 C#*D#*E#*F#

M02

2,000

2,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

M03

1,600

1,600

5,000

12,800 C#*D#*E#*F#

1,600

1,600

5,000

12,800 C#*D#*E#*F#

6,300

1,150

3,000

21,735 C#*D#*E#*F#

1,150

1,150

2,000

2,645 C#*D#*E#*F#

M04

E713878K

Num. Text

m2

118,780

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial
3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords
amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Jardineres

2

M01

2,400

2,400

5,000

28,800 C#*D#*E#*F#

3

M02

2,000

2,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

5,000

20,000 C#*D#*E#*F#

M03

1,600

1,600

5,000

12,800 C#*D#*E#*F#

1,600

1,600

5,000

12,800 C#*D#*E#*F#

M04

6,300

1,150

3,000

21,735 C#*D#*E#*F#

1,150

1,150

2,000

2,645 C#*D#*E#*F#

4
5
6
7
8

EUR

Fórmula

M01

Fórmula

1

TOTAL

3

4.377,000

Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre suports de la xapa de
jardinera.
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2

1

Jardineres

[F]

[D]

Jardineres

8

DESCRIPCIÓ

[C]

1

6

UA

118,780

2

5

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
MOBILIARI

Fórmula

5,000

7

Fórmula

TOTAL

2,400

7

NUM. CODI

[F]

2,400

4

01
06

[E]

M01

6

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

[D]

2

Num. Text
Num. Text

[C]

Jardineres

4

4

10,120

1

5

10

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

1,000

Fanal amb columna troncocònica d'acer galvanitzat, amb dos projectors LED, col·locat sobre dau de formigó. Inclou la
formació del dau de formigó, perns i plaques per a les fixacions, així com tots els treballs necessaris per a la instal.alció del
fanal.

u

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
INSTAL.LACIONS
ENLLUMENAT

AMIDAMENT DIRECTE
2

Data: 10/10/18

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

AMIDAMENTS

9

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS

Data: 10/10/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

FQ22V031

u

AMIDAMENTS

11

118,780

NUM. CODI
1

Num. Text
1

Tipus

M04

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
07

1

1

FR9BS678

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni
mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
Tipus

Badalots parking

DESCRIPCIÓ

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, a granel (MA)
Tipus

Jardineres

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,600

1,600

0,450

1,000

1,152 C#*D#*E#*F#

2

2,000

2,000

0,450

2,000

3,600 C#*D#*E#*F#

3

2,400

2,400

0,450

2,000

5,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

FR44F629

u

EABGV9B2

1

J01

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

3

9,936

u

FR419239

u

Num. Text
1

Tipus

J02

KR61223B

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text
1

Arbres

u

Fórmula

TOTAL

[C]

[E]

[F]

5,000

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

EABGV9B1

m2

Tipus

Badalot teatre

Num. Text
1

Badalot plaça

2

Badalot teatre

kg

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

4,250

2,600

22,100 C#*D#*E#*F#

2,000

2,850

2,600

14,820 C#*D#*E#*F#

2,000

1,200

2,600

6,240 C#*D#*E#*F#

1,000

4,250

2,600

11,050 C#*D#*E#*F#
54,210

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura de badalot formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes
unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

4,250

4,000

15,600

530,400 C#*D#*E#*F#

2,000

2,850

4,000

15,600

355,680 C#*D#*E#*F#

2,000

1,200

4,000

15,600

149,760 C#*D#*E#*F#

1,000

4,250

4,000

15,600

265,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

2,000

Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment, acabat per
a pintar, col·locat. Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Badalot plaça

E441V125

4

5,000

Fórmula

1,000

3

Fórmula

TOTAL

Badalot teatre

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

2

2,000

TOTAL

[D]

1,000 C#*D#*E#*F#

2,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Tipus

Tipus

4

4

15,400

1,000

3

3,000

Fórmula

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm,
lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada. Inclou pintura antioxidant i
d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2

Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

TOTAL

15,400 C#*D#*E#*F#

Badalot plaça

Num. Text

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Tipus

[E]

1

1
Num. Text

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1

[C]

15,400

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
JARDINERIA

UA

Num. Text

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
BADALOT PARKING

m3

Num. Text

1,000

12

DESCRIPCIÓ

Fórmula

2
NUM. CODI

F2111044

Pàg.:

UA

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

01
08

OBRA
CAPÍTOL

Paperera de peu de planxa galvanitzada perforada de 1mm de gruix, d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, amb suports
de tub metàl.lic de ø40×1,5 mm. Tot plintat amb pintura epoxídica de color RAL 7011. Inclou fixacions mecàniques a
paviment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Data: 10/10/18

1.301,040

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS
5

E545M2HF

Data: 10/10/18

Pàg.:

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix,
amb una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior
és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i
13 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca
de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Badalot plaça

1,000

4,250

2,850

12,113 C#*D#*E#*F#

2

Badalot teatre

1,000

1,200

4,250

5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
09

8

fanal

9

1

E2R35067

Tipus

1
2

esponjament

E2R540E0

Num. Text

m3

0,600

9,600 C#*D#*E#*F#

2,500
4,000

11

Subtotal "A origen"

12

esponjament

3

E2RA7LP1

4

0,300

4,000 C#*D#*E#*F#

377,920

113,376 C#*D#*E#*F#
491,296

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

m3

Tipus

esponjament

E2RA73G1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

415,000

0,250

103,750 C#*D#*E#*F#

103,750

0,200

20,750 C#*D#*E#*F#
124,500

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

m3

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

barana

1,000

5,200

1,000

103,750 C#*D#*E#*F#

2

llosa escala

1,000

5,400

0,300

1,620 C#*D#*E#*F#

103,750

0,200

20,750 C#*D#*E#*F#

3

paviment

1,000

980,000

0,100

98,000 C#*D#*E#*F#

4

capa formigó

1,000

980,000

0,150

5

interceptor

1,000

62,480

0,350

6

mur

1,000

4,200

7

instal.lacions

1,000

100,000

0,100

0,100

8

fanal

8,000

6,000

0,400

0,300

5,760 C#*D#*E#*F#

9

bancs

8,000

2,500

0,800

0,300

4,800 C#*D#*E#*F#

1,000

4,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

124,500

[C]

1

barana

1,000

2

llosa escala

3

paviment

4
5

[D]

[E]

[F]

0,050

TOTAL

Fórmula

5,200

1,000

0,260 C#*D#*E#*F#

1,000

5,400

0,300

1,620 C#*D#*E#*F#

1,000

980,000

0,150

147,000 C#*D#*E#*F#

capa formigó

1,000

980,000

0,200

interceptor

1,000

62,480

0,350

6

mur

1,000

4,200

7

instal.lacions

1,000

100,000

badalots

11

Subtotal "A origen"

12

esponjament

196,000 C#*D#*E#*F#
0,300

OBRA
CAPÍTOL

6,560 C#*D#*E#*F#

0,100

6,560 C#*D#*E#*F#
4,200 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#
273,200 SUMORIGEN(G1:G10)

O
0,300

01
10

0,260 C#*D#*E#*F#

147,000 C#*D#*E#*F#
0,300

377,920

113,376 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,200 C#*D#*E#*F#
0,100

10

0,050

TOTAL

0,250

[D]

14

377,920 SUMORIGEN(G1:G10)

O

415,000

[C]

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.
Tipus

0,800

8,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
2

7,680 C#*D#*E#*F#

1,000

1

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en
terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

0,400

badalots

Num. Text

m3

0,400

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
GESTIÓ DE RESIDUS
DESCRIPCIÓ

Pàg.:

6,000

bancs

17,213

UA

Num. Text

8,000

10

2

NUM. CODI

Data: 10/10/18

Fórmula

1

OBRA
CAPÍTOL

AMIDAMENTS

13

386,576

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
CONTROL DE QUALITAT

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

J060VPCQ

Data: 10/10/18

Pàg.:

15

UA

DESCRIPCIÓ

u

Previsió econòmica a justificar per al compliment del Programa de Control de Qualitat de l'obra. Inclou contractació de
laboratoris acreditats i homologats.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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MÀ D'OBRA
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MÀ D'OBRA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

24,00 €

A013J000

h

Ajudant lampista

21,28 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

24,00 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,31 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

25,13 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,85 €

A0140000

h

Manobre

20,06 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,40 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,76 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

24,00 €

A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,28 €

A012B000

h

Oficial 1a estucador

24,00 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

24,00 €

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

23,18 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

24,80 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,65 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,85 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

26,24 €

A012PV00

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

40,75 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

22,31 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,17 €

A0135000

h

Ajudant soldador

21,39 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

22,31 €

A013A000

h

Ajudant fuster

21,33 €

A013B000

h

Ajudant estucador

21,31 €

A013D000

h

Ajudant pintor

21,31 €

A013E000

h

Ajudant vidrier

20,99 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,25 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,28 €

A013H000

h

Ajudant electricista

21,14 €
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MAQUINÀRIA
CODI
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MAQUINÀRIA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87 €

C200Y000

h

Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual

4,61 €

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65 €

CRE23000

h

Motoserra

3,14 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48 €

CZ172000

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,80 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

73,78 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

89,49 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 €

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

45,00 €

C131B2A0

h

Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t

51,09 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15 €

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

39,73 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,53 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,77 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,91 €

C1503000

h

Camió grua

45,42 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

39,24 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1705700

h

Formigonera de 250 l

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,26 €

C1RA2800

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

15,97 €

1,77 €
2,77 €

C2001000

h

Martell trencador manual

C2005000

h

Regle vibratori

4,41 €

C200F000

h

Màquina taladradora

3,56 €

C200L000

h

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per
aire calent

4,86 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,10 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61 €

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

1,59 €

3,26 €
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MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

20,25 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

15,88 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

17,47 €

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

20,43 €

B0313000

t

Sorra de marbre blanc

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

15,95 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

18,64 €

B0512401

t

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

105,75 €

B0531310

kg

Calç amarada en pasta CL 90, en sacs

0,51 €

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

B05A2102

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55 €

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04 €

B065910B

m3

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

65,29 €

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,29 €

Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

54,00 €

B06NMA2B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,36 €

B0714000

kg

Morter sintètic de resines epoxi

3,50 €

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

4,89 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22 €

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,16 €

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15 €

B0A616J0

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

0,58 €

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,61 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,63 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,68 €

0,09 €

B0B34153

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,42 €

0,30 €

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

3,18 €

0,11 €

B0CH8960

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària
entre 55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial /m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

8,15 €

B0CH8Q60

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària
entre 11 i 13 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial /m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

9,01 €

B0CHL50A

m2

Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0.6
mm de gruix

14,48 €

B0CHT6AN

m

Barana de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, soldada i raspada, de 12 mm de gruix, per
a una alçada de 245cm + dos plecs de 15cm, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat.

266,75 €

B0E244L1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,00 €

B0E244W1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,18 €

B0F85240

u

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,25 €

1,16 €

129,27 €

B0710150

t

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

33,80 €

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

34,73 €

PREU
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PREU

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,16 €

B0FG2JA3

u

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

0,13 €

B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

0,16 €

B0FJ3NN3

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 12x25 cm,
de ceràmica natural color vermell

0,62 €

B0FJ3QQ3

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

0,73 €

B0FJBVH3

u

Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm

1,12 €

B0G1730D

m2

Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
superior, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores

104,36 €

B0G19A0D

m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

66,44 €

B0G19K0D

m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

62,50 €

Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de
gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire

42,91 €

m

B0G1UB04

m2

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 70 mm de gruix

113,48 €

B0G1UM41

m2

Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
abuixardada, de 4 cm de gruix

79,14 €

B0G1UM42

m2

Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
abuixardada, de 5 cm de gruix

91,26 €

B0K1C65M

m

Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre suports de la
xapa de jardinera.

7,71 €

B0Y15250

m2

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

0,14 €

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

23,23 €

B2RA73G0

Data: 10/10/18

Pàg.:
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MATERIALS
UA

B0FA12A0

B0G1U040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

t

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50 €

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,55 €

B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,03 €

B44ZA02A

kg

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,12 €

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,21 €

B44ZV02A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
estructura de badalot formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,35 €

B4R11051

kg

Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller

3,71 €

B52213L0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
marró, de 20 peces/m2, com a màxim

0,53 €

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,29 €

B61ZV4SA

u

Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre
pàrquing i a edifici teatre, amb barra d'acer corrugat de
diàmetre 12 mm, de 100cm de longitud, fixat a forjat
mitjançant resines epoxi.

3,05 €

B71140C0

m2

Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura
de film de material polietilè de 95 g/m2

4,09 €
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B7119080

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2

4,98 €

B71190R0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

10,03 €

PREU

B711Q060

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

10,35 €

B71290X0

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada

10,36 €

B713Q0M0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció
metàl·lica LBM (SBS) 30/M-NA sense armadura

5,01 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B7C9GCP0

m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W

17,47 €

PREU

B7J201B0

m

Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm

1,30 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

16,08 €

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

27,58 €

B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

1,80 €

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

1,15 €

B7Z24000LBIP

kg

Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per
preparació de suport, consistència líquida, Primer
d'impermeabilització, bidó de 20 kg, ref. 2121-20 de la
serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids d'ASFALTEX

0,72 €

B83Z1100

u

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

0,23 €

B8816242

kg

Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat,
de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN
998-1

0,31 €

B7412CMF

m2

Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de
gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre

10,37 €

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1
mm i 1,2 kg/m2

9,84 €

B7711H00

m2

Vel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2

0,30 €

B7B11170

m2

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

0,74 €

B7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

0,83 €

B8817000

m3

Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:3

111,77 €

B7B151F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

0,97 €

B8818000

m3

Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:4

99,73 €

B7C100N0

kg

Escumant per a formigó cel·lular

1,19 €

B8819000

m3

Pasta de calç grassa i pols de marbre

B7C23300

m2

Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 30 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,65 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

2,77 €

B89Z2000

kg

Pintura a la calç

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

13,13 €

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

4,88 €

Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, d'1,1 m2.K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa i cantell llis

4,62 €
B8Z1016C

m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions
6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

2,53 €

B8ZA4000

kg

12,12 €

Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius

2,11 €

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffitti de dos components

B8ZAA000

kg

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 70
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

Imprimació antioxidant

9,17 €
B8ZAK000

kg

Imprimació antigraffitti adherent

17,06 €

B8ZAW000

kg

Producte decapant desincrustador genèric

10,24 €

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

1,01 €

B9C33D24

m2

Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb
àcid, de 40x60 cm, preu alt, per a ús exterior

17,54 €

B7C23500

B7C29670

B7C2E770

B7C2P100

m2

m2

m2

m2

114,64 €
0,64 €

18,63 €
9,98 €
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MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B9C4142S

m2

Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports

B9CZ1000

kg

Beurada blanca

0,80 €

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,86 €

B9CZ6611

u

Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de
ciment, per a paviments flotants

0,87 €

B9CZ6711

u

Peça de suport superior, de morter de ciment, per a
paviments flotants

1,32 €

PREU
13,71 €

B9E11100

m2

Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior

B9F1V003

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 7 cm de gruix

12,13 €

B9F1V006

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60
cm i 7 cm de gruix

12,13 €

B9FA6472

m2

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm ii de
40x20cm, de 7 cm de gruix, de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, tipus Vulcano o equivalent

18,63 €

m

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà,
de dues peces, frontal i estesa

32,60 €

BABG7762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

145,18 €

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada.
Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

239,17 €

u

CODI

UA

BABGV5B2

m2

Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de
L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i
bastiment, acabat per a pintar, col·locat. Inclou pintura
antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

140,00 €

BAV1G00E

m2

Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel·les i
de 9,5 a 10 kg de pes per m2

44,29 €

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

24,96 €

BB127V01

m

Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de
40 mm de diàmetre, ancorada a l'obra, per mitjà de
pipetes, amb morter.

65,60 €

BB127WAG

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i
plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de
100 cm d'alçària

161,18 €

DESCRIPCIÓ

PREU

BB127WB2

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i superior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 125 cm i perfil de
20x20x2 mm, per a rebre vidre, de 100 a 120 cm
d'alçària

104,00 €

BC151D01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

53,96 €

BC151E01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

70,27 €

BC151E11

m2

Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb
1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

72,38 €

BD13279B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

3,65 €

BD515DJ1

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica

21,45 €

BD5L1HA0

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2

6,18 €

BD5LD321KLWC

m2

Làmina de polietilè amb estructura quadriculada per a
impermeabilització de paviments ceràmics, d'1 m
d'ample, en bobina de 30 m de longitud, DITRA, ref.
DITRA2530M
de
la
serie
Impermeabilització/Desolidarització/Drenatge
de
SCHLÜTER SYSTEMS SL

15,33 €

BDKZJGB0

u

Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
535x535 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

54,16 €

BDKZV150

u

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample
exterior 150mm i alçaria exteriors entre 100mm, per
recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per
protecció lateral i sistema de fixació sense cargols,
amb mitjans manuals.

54,00 €

BDKZVGB0

u

Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o
equivalent, ample exterior 360mm i alçària exterior
150mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

54,16 €

BDKZVGBF

u

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o
equivalent, ample exterior 200mm i alçària exterior
162mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

48,00 €

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

BG141102

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una
filera de nou mòduls i per a muntar superficialment

6,50 €

B9V12300

BABGA5B2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,46 €
0,08 €
17,31 €
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MATERIALS
CODI

DESCRIPCIÓ

PREU

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,44 €

BHR11MP1

u

Fanal amb columna d'acer galvanitzat, amb 2
llumeneres LED

2.270,00 €

BHR1VMP2

u

Braç tubular d'acer galvanitzat, amb un projector LED
de 86W, fixat a parament vertical. Inclou les fixacions
mecàniques, així com tots els treballs necessaris per a
la instal.alció.

510,00 €

BJS5R100

14

u
u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

PREU
Rend.: 1,000

76,44 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

A0150000

h

Manobre especialista

20,76000 =

0,900 /R x

18,68400

40,05 €
Subtotal...

Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1/2'' de diàmetre

4,18 €

Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per
a un nombre màxim de 2 estacions

127,29 €

BKK13220

u

Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20
cm

2,83 €

BQ221030

u

Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

165,87 €

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

40,72 €

h

Formigonera de 250 l

2,77000 =

0,450 /R x

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

25,87 €

BR41123A

u

Acacia dealbata de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l

186,22 €

BR419239

u

Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a 16 cm,
en contenidor de 35 l

73,79 €

BR41923A

u

Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm,
en contenidor de 35 l

90,90 €

BR44F629

u

Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

127,22 €

Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2.5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda

8,38 €

18,68400

Subtotal...

1,24650
1,24650

1,24650

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,16000 =

0,20880

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

17,47000 =

11,35550

B0332Q10

t

1,550

x

18,64000 =

28,89200

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

105,75000 =

15,86250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

BR3P2210

18,68400

Maquinària:
C1705700

u

m

CODI
D060M0B2

Mà d'obra:

BJSA1021

BRB5P6A0

Pàg.:

Data: 10/10/18

ELEMENTS COMPOSTOS
UA

BGW14000

BHWM1000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

D060Q021

56,31880
1,00%

56,31880
0,18684

COST DIRECTE

76,43614

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,43614

Rend.: 1,000

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.
Unitats

83,17 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

1,100 /R x

20,76000 =
Subtotal...

22,83600
22,83600

22,83600

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,600 /R x

1,77000 =
Subtotal...

1,06200
1,06200

1,06200

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

1,16000 =

0,20880

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

15,88000 =

10,32200

B0331Q10

t

1,550

x

15,95000 =

24,72250

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225

x

105,75000 =

23,79375

Subtotal...

59,04705

59,04705
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ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

m3

D0701461

1,00%

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

0,22836

PREU
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

82,17700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

83,17341

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,17700

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

79,14 €

Preu €

Parcial

m3

D0701821

Import

Rend.: 1,000

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

Manobre especialista

20,76000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,76000

Formigonera de 165 l

1,77000 =

0,700 /R x

Subtotal...

20,76000

Preu €

A0150000

h

Manobre especialista

m3

Aigua

0,200

1,16000 =

x

20,76000 =

1,000 /R x

Subtotal...

1,23900

C1705600

h

Formigonera de 165 l

Subtotal...

0,23200

Materials:
m3

Aigua

0,200

x

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,740

x

20,43000 =

35,54820

B0512401

t

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

0,200

x

105,75000 =

21,15000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

20,25000 =

30,78000

B0512401

t

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

0,380

x

105,75000 =

40,18500

DESPESES AUXILIARS

56,93020
1,00%

Subtotal...

m3

D0701911

Unitats
Manobre especialista

Preu €

1,000 /R x

20,76000 =
Subtotal...

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,77000 =
Subtotal...

93,40360

Parcial

Import

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

20,76000

20,76000

Preu €

m3

Aigua

0,200

x

1,16000 =

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

20,76000 =
Subtotal...

20,76000
20,76000

1,23900

C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,77000 =
Subtotal...

0,23200

Materials:
m3

Aigua

0,200

x

1,23900

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,630

x

20,43000 =

33,30090

B0512401

t

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

0,250

x

105,75000 =

26,43750

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,480

x

20,43000 =

30,23640

B0512401

t

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

0,450

x

105,75000 =

47,58750

59,97040

20,76000

1,23900

B0111000

Subtotal...

Import

Maquinària:

1,23900
1,23900

100,26 €

Mà d'obra:

20,76000

Materials:
B0111000

0,20760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:
C1705600

71,19700

93,40360

Unitats
h

1,00%

COST DIRECTE

82,18 €

Mà d'obra:
A0150000

71,19700

1,23900

79,13680

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,23200

DESPESES AUXILIARS

79,13680

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

56,93020

1,16000 =

0,20760

COST DIRECTE

D0701641

20,76000

1,23900
1,23900

B0111000

Subtotal...

Import

20,76000
20,76000

1,77000 =

0,700 /R x

Materials:
B0111000

Parcial

Maquinària:

1,23900
1,23900

93,40 €

Mà d'obra:

20,76000

Maquinària:
h

0,20760

83,17341

Unitats
h

1,00%

COST DIRECTE

Mà d'obra:

C1705600

16

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI

A0150000

Pàg.:

Data: 10/10/18

59,97040

1,16000 =

0,23200

1,23900
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ELEMENTS COMPOSTOS

Pàg.:
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UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

78,05590
1,00%

m3

Manobre especialista

Calç aèria CL 90

PREU
250,000

0,09000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D070A8B1

Preu €

Unitats

DESCRIPCIÓ
22,50000
79,54450
1,00%

Parcial

20,76000 =

1,050 /R x

Subtotal...

Import

0,21798

COST DIRECTE

102,84373

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,84373

21,79800

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Unitats

108,76 €

Preu €

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

20,76000 =

1,050 /R x

21,79800

Subtotal...

21,79800
21,79800

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,16000 =

0,23200

B0111000

m3

1,16000 =

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

x

20,43000 =

31,25790

0,200

0,23200

t

Aigua

x

B0312020

B0310020

t

0,200

x

105,75000 =

B0512401

t

x

105,75000 =

40,18500

kg

400,000

x

0,09000 =

36,00000

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90

0,380

B0532310

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90

21,15000

20,25000 =

27,94500

t

1,380

x

B0512401

Sorra de pedrera per a morters

190,000

x

Subtotal...

1,28325
1,28325

C1705600

DESPESES AUXILIARS

m3

88,63990
1,00%

h

Subtotal...

88,63990

Formigonera de 165 l

0,09000 =
Subtotal...

0,21798

DESPESES AUXILIARS

17,10000
85,46200

1,00%

85,46200
0,21798
108,76123

COST EXECUCIÓ MATERIAL

111,93913

COST EXECUCIÓ MATERIAL

108,76123

Rend.: 1,000

102,84 €

m3

D0771011

Rend.: 1,000

Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra
Unitats

Preu €

Parcial

328,78 €
Import

Mà d'obra:
Preu €

Parcial

Import

1,050 /R x

20,76000 =

A0150000

h

21,79800

0,725 /R x

1,77000 =
Subtotal...

1,28325

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,16000 =

0,23200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,500

x

20,25000 =

30,37500

B0512401

t

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

0,250

x

105,75000 =

26,43750

2,000 /R x

20,76000 =

41,52000
41,52000

41,52000

Maquinària:
21,79800

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,500 /R x

1,77000 =
Subtotal...

1,28325

Materials:

Manobre especialista

Subtotal...

21,79800

Maquinària:
h

1,28325

COST DIRECTE

Subtotal...
C1705600

1,28325

111,93913

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Manobre especialista

1,28325

COST DIRECTE

Unitats
h

1,77000 =

0,725 /R x

Materials:

Mà d'obra:
A0150000

Formigonera de 165 l

1,28325

Materials:

Subtotal...

21,79800

Maquinària:

h

1,77000 =

Import

Mà d'obra:

21,79800

Maquinària:

D070A6C1

79,54450

111,94 €

Mà d'obra:
h

UA
kg

100,26250

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

CODI
B0532310

100,26250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
D070A4D1

78,05590
0,20760

COST DIRECTE

C1705600

18

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI

A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,65500
2,65500

2,65500

Materials:
1,28325

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

1,540

x

20,25000 =

31,18500

220,000

x

1,15000 =

253,00000

Subtotal...

284,18500

284,18500
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ELEMENTS COMPOSTOS

Pàg.:

Data: 10/10/18

20

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

m3

D07AA000

1,00%

0,41520

COST DIRECTE

328,77520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

328,77520

Rend.: 1,000

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

Preu €

Unitats

Parcial

51,36 €
Import

Mà d'obra:
A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre

20,06000 =

0,500 /R x

Subtotal...

10,03000
10,03000

m3

Aigua

0,330

x

1,16000 =

0,38280

B0512401

t

0,330

x

105,75000 =

34,89750

B7C100N0

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Escumant per a formigó cel·lular

5,000

x

1,19000 =

5,95000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

D0B27A00

41,23030
1,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,36060

Rend.: 1,000

0,88 €
Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Subtotal...

0,22510

Import

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,61000 =

0,64050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,65294
1,00%

Preu €

Unitats
h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

Parcial

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =
21,17000 =
Subtotal...

Import

0,11925
0,10585
0,22510

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,63000 =

0,66150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

0,67394
1,00%

0,22510

0,67394
0,00225

COST DIRECTE

0,90129

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90129

Rend.: 1,000

Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc
Unitats

Preu €

Parcial

417,73 €
Import

Mà d'obra:
A012B000

h

Oficial 1a estucador

24,00000 =

2,000 /R x

Subtotal...

48,00000
48,00000

48,00000

Materials:
0,22510

Materials:
kg

0,90 €

Mà d'obra:

D8811200

Preu €

PREU
Rend.: 1,000

A0124000

0,10030

Mà d'obra:

B0A14200

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

41,23030

51,36060

Unitats

DESCRIPCIÓ

kg

Materials:

COST DIRECTE

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

UA

10,03000

Materials:
B0111000

CODI
D0B2A100

B0111000

m3

Aigua

B0313000

t

Sorra de marbre blanc

B0531310

kg

Calç amarada en pasta CL 90, en sacs

x

1,16000 =

0,665

x

129,27000 =

85,96455

555,000

x

0,51000 =

283,05000

Subtotal...
0,65294
0,00225

COST DIRECTE

0,88029

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,88029

0,23200

0,200

DESPESES AUXILIARS

369,24655
1,00%

369,24655
0,48000

COST DIRECTE

417,72655

COST EXECUCIÓ MATERIAL

417,72655
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

15110001

m2

Formació de coberta de terrasses amb pendents de
formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització
amb dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de
polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació, capa separadora amb geotèxtil i acabat
amb paviment de rajola ceràmica. Minvell contra
parament de rajola ceràmica

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

123,91 €

Preu €

Parcial

NÚM

CODI
E7B111A0

m2

UA

E7C2E773

m2

E9C4142S

m2

DESCRIPCIÓ
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 70 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada amb morter adhesiu
Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense
adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm
d'alçària mitjana, per a ús exterior

Import

PREU
2,000

x

2,34029 =

4,68058

1,000

x

13,30935 =

13,30935

1,000

x

63,11276 =

63,11276

Partides d'obra:
E5Z15N40

m2

E721HER7

m2

E7B111A0

22

m2

K5ZD3G0D

m2

K7Z15MD0

m

K9D11J0K

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà
Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum
modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
Minvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

1,000

x

14,04206 =

14,04206

1,000

x

41,16216 =

41,16216

Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma
rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Subtotal...

COST DIRECTE

2,34029 =

x

m

4,68058

1,000

x

1,000

x

1,000

x

34,90857

E5ZD3G0D

m2

8,80768 =

8,80768

E7613A06

m2

20,31259 =

20,31259
E7J1AUX0

m2

E7J1AUZ0

m2

E7J211B1

m

E7J5131A

m

34,90857 =

123,91364

123,91364

123,91364

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

123,91364

Rend.: 1,000

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó
cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a
la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de gruix 70 mm, capa separadora amb geotèxtil
i acabat amb un paviment de terratzo sobre suports

112,96 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

E7Z15MD0

m

E7Z1JWD2

m2

E7Z26K10

m2

Partides d'obra:
E5Z15N40

m2

E74351BL

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà
Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire
calent, col·locada sense adherir al suport

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,95622

Rend.: 1,000

75,74 €

Minvell amb rajola ceràmica, reforç de membrana de
cautxú sintètic no regenerat (butil), parament
arrebossat i matarracó de morter de ciment, per a
coberta de trànsit rodat
Unitats

COST DIRECTE

m2

112,95622

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:

Subtotal...

15113TFF

112,95622

DESPESES INDIRECTES 0,00%

151Z9SFD
2,000

112,95622

1,000

x

14,04206 =

14,04206

1,000

x

17,81147 =

17,81147

Minvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6
Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1
mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 30 mm
de gruix
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm
de gruix
Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit
de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del
junt
Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

0,200

x

34,67083 =

6,93417

0,500

x

21,99472 =

10,99736

0,080

x

11,83063 =

0,94645

0,100

x

15,30180 =

1,53018

1,000

x

5,01900 =

5,01900

1,000

x

14,98594 =

14,98594

1,000

x

8,80768 =

8,80768

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat
Capa de protecció de morter sintètic epoxi de resines
epoxi, de gruix 1 cm

0,410

x

28,94719 =

11,86835

0,200

x

73,26901 =

14,65380

Subtotal...

75,74293

75,74293
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

75,74293

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

75,74293

Rend.: 1,000

Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de
morter de ciment, una membrana d'una làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues
capes separadores i acabat amb un paviment doblat de
rajola ceràmica, prèvia neteja i sanejament de solera,
inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i
minvell

82,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Partides d'obra:
K2153J71

m

K2182231

m2

K2R540E0

m3

K511PJFB

m2

K5ZD3G0D

m2

K71387RK

m2

K7B111A0

m2

K7Z15MD0

m

K7Z1JWD2

m2

K7Z26D31

m2

K7Z325R5

m2

82,91526

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
4511PR03

PREU

Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat
Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10
Minvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

0,200

x

3,05414 =

0,61083

0,100

x

12,21654 =

1,22165

0,006

x

22,26000 =

0,13356

1,000

x

40,14147 =

40,14147

0,040

x

34,90857 =

1,39634

1,000

x

22,05474 =

22,05474

1,000

x

2,34029 =

2,34029

0,200

x

8,80768 =

1,76154

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat
Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

0,040

x

28,94719 =

1,15789

1,000

x

7,71149 =

7,71149

0,150

x

29,23641 =

4,38546

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,91526

481R1625

m2

Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans

Rend.: 1,000

44,92 €

488RDRAB

m2

Reparació d'estucat de calç amb sanejament del
revestiment, regularització del suport amb arrebossat a
bona vista de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat
tricapa, amb primera capa de regularització de morter
de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de
gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3,
de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb
pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de
gruix amb acabat lliscat.

Rend.: 1,000

93,17 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Partides d'obra:
K2182231

m2

K81126L2

m2

K881DRAB

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa
apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de
gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç
grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm
de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç
grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat
lliscat

1,000

x

12,21654 =

12,21654

1,000

x

26,11287 =

26,11287

1,000

x

54,83827 =

54,83827

Subtotal...

Subtotal...

82,91526

COST DIRECTE

93,16768

93,16768

93,16768

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,91526

93,16768
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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26

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

488RDRZA

m2

Rehabilitació de tancaments de patis: Reparació
d'estucat de calç amb sanejament del revestiment,
regularització del suport amb arrebossat a bona vista
de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb
primera capa de regularització de morter de calç
grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix,
acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5
mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta
amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb
acabat lliscat.
Inclou treballs verticals per la realització de la
reparació.

PREU
Rend.: 1,000

121,74 €

NÚM

CODI
B44ZA02A

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

PREU
1,000

1,12000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,12000

1,12000
2,50%

1,12000
0,01717

COST DIRECTE

1,87052

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Unitats

Preu €

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

1,87052

Partides d'obra:
K2182231

m2

K81126L2

m2

K881DRAB

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat
Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa
apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de
gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç
grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm
de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç
grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat
lliscat

1,000

x

12,21654 =

12,21654

1,000

x

26,11287 =

26,11287

1,000

x

54,83827 =

54,83827

Treballs verticals

90,74 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,226 /R x

24,00000 =

5,42400

A0140000

h

Manobre

0,904 /R x

20,06000 =

18,13424

Subtotal...

23,55824

23,55824

Materials:
B065910C
Subtotal...

m2

Rend.: 1,000

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Mà d'obra:

93,16768

93,16768

Altres:
K2181111

m3

E45C17G3

1,000

28,57000 =

x

Subtotal...

28,57000
28,57000

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

65,29000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,57000

66,59580

66,59580
2,50%

COST DIRECTE

66,59580
0,58896
90,74300

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST DIRECTE

121,73768

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

E442A025

121,73768

Rend.: 1,000

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura
Unitats

1,87 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015 /R x

24,40000 =

A0135000

h

Ajudant soldador

0,015 /R x

21,39000 =
Subtotal...

0,36600
0,32085
0,68685

0,68685

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015 /R x

3,10000 =
Subtotal...

Materials:

0,04650
0,04650

0,04650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

90,74300
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E4E2681L

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

PREU
Rend.: 1,000

36,45 €

NÚM

CODI
Materials:

UA

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

1,000

x

0,90129 =

0,90129

Subtotal...

m3

E4EZQ024
Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,520 /R x

24,00000 =

h

Manobre

0,260 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Import

12,48000
5,21560
17,69560

1,15099

Rend.: 1,000

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Unitats

17,69560

129,65 €

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400 /R x

24,00000 =

9,60000

x

1,18000 =

15,48750

A0140000

h

Manobre

1,600 /R x

20,06000 =

32,09600

0,0252

x

108,76123 =

2,74078

Materials:

Subtotal...

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,22828
3,00%

D060Q021

m3

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

18,22828
0,53087

COST DIRECTE

1,050

41,69600

83,17341 =

x

36,45475

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

36,45475

87,33208
1,50%

kg

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF

h

Oficial 1a paleta

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

E4R11055

Unitats

Preu €

Parcial

Import

0,010 /R x

24,00000 =
Subtotal...

0,24000
0,24000

0,24000

129,65352

DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,15 €

Mà d'obra:

87,33208
0,62544

COST DIRECTE
E4EZ3000

41,69600

87,33208

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Mà d'obra:

13,125

Materials:

m3

0,00360
1,15099

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

D070A8B1

0,90739

DESPESES INDIRECTES 0,00%

A0140000

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,90739
1,50%

COST DIRECTE

A0122000

u

PREU

DESPESES AUXILIARS

Unitats

B0E244W1

DESCRIPCIÓ

D0B2A100

Mà d'obra:

A0122000

28

129,65352

Rend.: 1,000

Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), per a estructures, en perfils conformats tipus L
10x10x10mm, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadura
Unitats

4,71 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,020 /R x

24,40000 =

0,48800

A0135000

h

Ajudant soldador

0,020 /R x

21,39000 =

0,42780

Import
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30

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,91580

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,91580

7,78113

7,78113

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,10000 =

0,020 /R x

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,06200
0,06200

0,06200

kg

Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller

1,000

3,71000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,71000
3,71000

2,50%

3,71000

4,71070

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E52213LN

4,71070

Rend.: 1,000

Extracció de teules trencades de coberta i substitució
per noves teules ceràmiques iguals a les existent,
col·locades amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.

43,79 €

Preu €

Unitats

m2

E5ZD3G0D

0,02290

COST DIRECTE

Parcial

Import

h

Oficial 1a paleta

0,660 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,730 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Rend.: 1,000

Minvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6

34,67 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,850 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,425 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Import

20,40000
8,52550
28,92550

28,92550

Materials:
B0FG3JA3

u

D0701641

m3

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

15,84000
14,64380
30,48380

14,04206

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0122000

0,09253
14,04206

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Materials:
B4R11051

1,50%

COST DIRECTE

24,003

x

0,16000 =

3,84048

0,0179

x

82,17700 =

1,47097

Subtotal...

30,48380

5,31145

5,31145

Materials:
B52213L0
D0701461

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
marró, de 20 peces/m2, com a màxim
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

21,000
0,0179

0,53000 =

x

79,13680 =

x

DESPESES AUXILIARS

11,13000

1,50%

0,43388

COST DIRECTE

1,41655

34,67083

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,54655
2,50%

m2

E721HER7
12,54655
0,76210

COST DIRECTE

43,79244

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,79244

34,67083

Rend.: 1,000

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum
modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació
Unitats

41,16 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
m2

E5Z15N40

Rend.: 1,000

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

14,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,140 /R x

A0140000

h

Manobre

0,140 /R x

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

m3

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

0,1515

x

51,36060 =

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

24,00000 =

h

Ajudant col·locador

0,250 /R x

22,31000 =
Subtotal...

B711Q060

m2

B71290X0

m2

B7Z22000

kg

2,80840
6,16840

12,00000
5,57750
17,57750

Materials:

3,36000

Materials:
D07AA000

h

A0137000
Import

Mà d'obra:
A0122000

A0127000

6,16840

7,78113

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2
Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada
Emulsió bituminosa, tipus EB

1,100

x

10,35000 =

11,38500

1,100

x

10,36000 =

11,39600

0,300

x

1,80000 =

0,54000

17,57750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

23,32100
1,50%

NÚM

CODI

UA

41,16216

m2

E7B111A0

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E74351BL

41,16216

Rend.: 1,000

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire
calent, col·locada sense adherir al suport

DESCRIPCIÓ

23,32100
0,26366

COST DIRECTE

17,81 €

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,99472

Rend.: 1,000

2,34 €

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Preu €

Unitats

Parcial

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

24,00000 =

3,60000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x

22,31000 =

2,23100

Subtotal...

5,83100

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

24,00000 =

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

22,31000 =

B7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100

0,83000 =

x

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per
aire calent

4,86000 =

0,100 /R x

DESPESES AUXILIARS

5,83100

0,48600

0,91300
1,50%

m2

Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de
gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre

1,100

10,37000 =

x

Subtotal...

0,02109

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES AUXILIARS

1,50%

11,40700

17,81146

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E7C29671

0,08747

COST DIRECTE

17,81146

Rend.: 1,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

14,80 €

Preu €

Unitats

Parcial

m2

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

20,06000 =

21,99 €

Preu €

Unitats

Parcial

B7C29670

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

Import

1,050

Subtotal...
h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

24,00000 =

4,80000

Ajudant col·locador

0,100 /R x

22,31000 =

2,23100

Subtotal...

7,03100

DESPESES AUXILIARS

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1
mm i 1,2 kg/m2

2,04180

0,825

x

4,89000 =

4,03425

1,100

x

9,84000 =

10,82400

7,03100

DESPESES AUXILIARS

14,85825
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,72600
1,50%

0,03063
14,79843

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

14,85825
0,10547
21,99472

12,72600

DESPESES INDIRECTES 0,00%

E7C2E773
Subtotal...

12,72600

COST DIRECTE

Materials:
B0911000

0,60180
2,04180

12,12000 =

x

Mà d'obra:
h

1,44000

Materials:

Rend.: 1,000

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1
mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
E7613A06

2,34029

0,48600

11,40700
11,40700

0,91300

2,34029

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,48600

1,40620

0,91300

COST DIRECTE

Subtotal...

A0137000

0,44620
1,40620

Subtotal...

Materials:

A0127000

0,96000

Materials:

Maquinària:
h

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
Unitats

B7412CMF

32

PARTIDES D'OBRA

CODI

C200L000

Pàg.:

Data: 10/10/18

14,79843

Rend.: 1,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 70 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada amb morter adhesiu
Unitats

13,31 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

24,00000 =

2,40000

Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Pàg.:

Data: 10/10/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
20,06000 =

0,050 /R x

Subtotal...

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B0711010

kg

B7C2E770

m2

3,40300

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 70
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

0,630

x

0,36000 =

0,22680

1,050

x

9,17000 =

9,62850

Subtotal...
3,40300

DESPESES AUXILIARS

9,85530
1,50%

m

9,85530
0,05105

COST DIRECTE

13,30934

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,30934

Rend.: 1,000

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 30 mm
de gruix

Parcial

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,240 /R x

25,13000 =

6,03120

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,120 /R x

22,31000 =

2,67720

Subtotal...

8,70840

2,77000 =

x

DESPESES AUXILIARS

Preu €

2,99160
1,50%

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

Subtotal...
m

Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm

1,050

1,30000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,36500
1,36500

1,50%

m

E7J5131A

0,05400

5,01900

Rend.: 1,000

Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

2,99160

14,99 €

Preu €

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

24,00000 =

0,150 /R x

Subtotal...

3,60000
3,60000

h

Oficial 1a encofrador

0,280 /R x

25,13000 =

7,03640

h

Ajudant encofrador

0,140 /R x

22,31000 =

3,12340

Subtotal...

10,15980

Materials:

B7J50010

dm3

B7JZ1010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,6615

x

16,08000 =

10,63692

0,0252

x

27,58000 =

0,69502

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

11,33194
1,50%

Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, d'1,1 m2.K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa i cantell llis

1,080

x

4,62000 =

11,33194
0,05400
14,98594

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,98594

10,15980
m

E7Z15MD0
m2

3,60000

Materials:

COST DIRECTE

A0133000

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A0123000

1,36500

5,01900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,83063

Parcial

3,60000

Materials:

15,30 €

Preu €

Unitats

3,60000
3,60000

8,70840

11,83063

Rend.: 1,000

Import

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 50 mm
de gruix

24,00000 =

0,150 /R x

0,13063

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

COST DIRECTE

2,99160

COST DIRECTE

m2

5,02 €

Unitats
Subtotal...

E7J1AUZ0

Rend.: 1,000
Unitats

Import

Materials:
1,080

15,30180

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit
de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del
junt

Mà d'obra:

Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 30 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 0,65 m2.K/W de resistència tèrmica,
amb una cara llisa i cantell llis

0,15240
15,30180

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,83 €

Preu €

Unitats

m2

4,98960

Mà d'obra:

B7J201B0
m2

1,50%

COST DIRECTE

E7J211B1

DESPESES AUXILIARS

E7J1AUX0

4,98960

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

B7C23500

34

PREU

1,00300

Materials:

B7C23300

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI
A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 1,000

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

4,98960

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

24,00000 =

6,00000

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

20,06000 =

2,50750

8,81 €
Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

36

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

8,50750

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,50750

73,26901

Materials:
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021

82,17700 =

x

0,17257

20,75 €

Preu €

Unitats

DESPESES AUXILIARS

0,17257
1,50%

0,17257
0,12761

COST DIRECTE

8,80768

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Rend.: 1,000

Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...

E7Z1JWD2

m2

E81117A0

8,80768

Rend.: 1,000

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

h

Oficial 1a paleta

0,560 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,270 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Parcial

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0173

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a paleta

0,800 /R x

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

19,20000

18,85620

1,42166

1,42166
2,50%

1,42166
0,47141

COST DIRECTE

8,02400
27,22400

5,41620
18,85620

82,17700 =

x

Import

Mà d'obra:
A0122000

13,44000

Materials:

28,95 €

Preu €

Unitats

A0122000

20,74927

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,22400

20,74927

Materials:
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,016

82,17700 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,31483

1,31483
1,50%

COST DIRECTE

1,31483

Rend.: 1,000

Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3
m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250
cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de
ciment 1:6

128,92 €

Preu €

Unitats

0,40836

Mà d'obra:

28,94719

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,750 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,875 /R x

20,06000 =

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E83BCBRE

28,94719

Subtotal...

Parcial

Import

42,00000
17,55250
59,55250

59,55250

Materials:
B0G19K0D

m2

1,010

x

62,50000 =

63,12500

B83Z1100

u

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

10,000

x

0,23000 =

2,30000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,077 /R x

24,00000 =

1,84800

B9CZ1000

kg

Beurada blanca

0,405

x

0,80000 =

0,32400

A0140000

h

Manobre

0,068 /R x

20,06000 =

1,36408

D0701641

m3

0,021

x

82,17700 =

1,72572

D0701911

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0011

x

100,26250 =

0,11029

m2

E7Z26K10

Rend.: 1,000

Capa de protecció de morter sintètic epoxi de resines
epoxi, de gruix 1 cm

73,27 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

3,21208

3,21208

Materials:
B0714000

kg

Morter sintètic de resines epoxi

20,0025

3,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

70,00875
70,00875

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

70,00875
0,04818
73,26901

Subtotal...

67,58501

67,58501

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

3,00%

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1,78658

COST DIRECTE

m2

E8811210

128,92408

Rend.: 1,000

18,73 €

Preu €

Unitats
h

A013B000

h

Parcial

Oficial 1a estucador

0,450 /R x

24,00000 =

10,80000

Ajudant estucador

0,150 /R x

21,31000 =

3,19650

Subtotal...

m

E8K1C1Z2

Import

13,99650

Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc

0,0105

417,72655 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE

27,44 €

Preu €

Parcial

13,99650

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,06000 =
Subtotal...

B0FJ3NN3

u

0,34991

D070A4D1

m3

DESPESES INDIRECTES 0,00%
18,73254

Rend.: 1,000

Arrencada d'escopidor ceràmic existent a finestres i
posterior suministrament i col·locació d'escopidor, amb
rajola ceràmica fina, de color vermell, amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

27,44 €

Preu €

Parcial

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 12x25 cm,
de ceràmica natural color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

8,4966

x

0,62000 =

5,26789

0,0074

x

111,93913 =

0,82835

m

Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

1,000

x

Import

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

24,00000 =

12,00000

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,06000 =

5,01500

B0FJ3NN3

u

D070A4D1

m3

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 12x25 cm,
de ceràmica natural color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Subtotal...

17,01500

DESPESES AUXILIARS

8,4966

0,62000 =

5,26789

0,0074

x

111,93913 =

0,82835

4,07218
1,50%

4,07218
0,25523
27,43864

m2

E93A5570

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,43864

Rend.: 1,000

8,32 €

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...

Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,09624

DESPESES INDIRECTES 0,00%

17,01500

6,09624

6,09624

Partides d'obra:
m

17,01500

4,07218

COST DIRECTE

Materials:
x

6,09624

4,07218 =

Subtotal...

Mà d'obra:
A0122000

5,01500

Partides d'obra:
K2183971

Unitats

12,00000

17,01500

Subtotal...
m

E8K1C14K

Import

Materials:
4,38613

18,73254

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Arrencada de peça de cobriment de mur ceràmic
existent i posterior suministrament i col·locació de nova
peça, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb
trencaaigües als dos costats, col·locada amb morter
mixt 1:2:10
Unitats

4,38613
4,38613

27,43864

Mà d'obra:

Materials:
m3

0,25523
27,43864

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
A012B000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre
blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat lliscat

PREU
DESPESES AUXILIARS

128,92408

DESPESES INDIRECTES 0,00%

K2183971

38

PARTIDES D'OBRA

CODI

D8811200

Pàg.:

Data: 10/10/18

1,000

x

4,07218 =

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x

20,06000 =

4,07218

Subtotal...

2,40000
2,40720
4,80720

Materials:
Subtotal...

4,07218

4,07218

B065910C

m3

B7C2P100

m2

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0525

x

65,29000 =

3,42773

0,0105

x

1,01000 =

0,01061

4,80720
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,43834
1,50%

3,43834

NÚM

CODI
D070A4D1

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,07211

COST DIRECTE

8,31765

PREU
0,0126

111,93913 =

x

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

E9999999

m2

E9C4142S

Enderroc i nova construcció de balcó: enderroc amb
medias manuals de llosa de balcó, incloses bigues
metàl·liques en mal estat de conservació. Inclosa
recollida, càrrega, transport de residus a abocador
autoritzat i deposició controlada de residus barrejats.
Incloses tases abocador. Posterior construcció de llosa
de balcó, amb suministrament i col·locació de perfils
metàl·lics IPN, encastats a mur de càrrega, entrevigat
de formigó i armat diàmetre 6 mm # 150x150. S'inclou
la reprodució de les voltes mitjançant motlle.

Rend.: 1,000

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense
adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm
d'alçària mitjana, per a ús exterior

Rend.: 1,000

63,11 €

h

Oficial 1a paleta

0,800 /R x

24,00000 =

19,20000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

8,02400

Import

Subtotal...

27,22400

27,22400

Materials:

B9CZ6611

u

B9CZ6711

u

u

1,040

x

13,71000 =

14,25840

16,200

x

0,87000 =

14,09400

5,400

x

1,32000 =

7,12800

DESPESES AUXILIARS

35,48040
1,50%

Unitats
h

Oficial 1a manyà

860,02 €

Preu €

Parcial

24,23000 =

0,250 /R x

Subtotal...
BABG7762

u

BAZGC360

u

673,05556
673,05556

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

145,18000 =

145,18000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

170,14000
2,50%

35,48040

63,11276

COST EXECUCIÓ MATERIAL

170,14000

860,02195

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

EB12VFA6

63,11276

Rend.: 1,000

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

22,01 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

860,02195

Rend.: 1,000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i
plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Unitats

187,27 €

Preu €

Parcial

h

24,00000 =

7,20000

Oficial 1a paleta

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,550 /R x

24,00000 =

13,20000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A0140000

h

Manobre

0,275 /R x

20,06000 =

5,51650

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

20,06000 =

Subtotal...

18,71650

18,71650

Materials:
10,0002

x

0,16000 =

1,60003

Import

Mà d'obra:
A0122000

0,300 /R x

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

673,05556

16,82639

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

Import

Materials:

0,40836

COST DIRECTE

m

Rend.: 0,009

Porta d'acer inoxidable en perfils laminats d'una fulla
batent pasamá de 40x6, per a un buit d'obra de 80x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...

E9VZ19AK

22,00771

Mà d'obra:
A012F000

Parcial

A0122000

Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports
Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de
ciment, per a paviments flotants
Peça de suport superior, de morter de ciment, per a
paviments flotants

22,00771

DESPESES INDIRECTES 0,00%

EABG7A62

Preu €

3,01046
0,28075

COST DIRECTE

3.544,00 €

Mà d'obra:

m2

3,01046
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

B9C4142S

1,41043

8,31765
DESPESES AUXILIARS

B0FA12A0

40

Subtotal...
Materials:

4,01200
25,15400

25,15400
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
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PARTIDES D'OBRA

CODI
B0710180

UA
t

BB127WAG

m

DESCRIPCIÓ
Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i
plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de
100 cm d'alçària

PREU
0,0087

x

34,73000 =

0,30215

1,000

x

161,18000 =

161,18000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

161,48215
2,50%

UA

m2

161,48215

187,26500

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

CODI

ED5LD321KLWC

0,62885

COST DIRECTE

NÚM

187,26500

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

114,94656

Rend.: 1,000

19,08 €

Làmina de polietilè per a desolidarització,
impermeabilització i condensació de la pressió del
vapor, amb un geotèxtil, de gruix 3 mm, de resistència
a la compressió 200 kN/m2 ref. DITRA2530M de la
serie Impermeabilització/Desolidarització/Drenatge de
SCHLÜTER SYSTEMS SL , adherida amb morter
adhesiu

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

20,06000 =
Subtotal...

1,92000
0,80240
2,72240

2,72240

Materials:
m2

EC151E01

Rend.: 0,289

Vidre laminar de seguretat , de 10+10 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

115,05 €

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
Làmina de polietilè amb estructura quadriculada per a
impermeabilització de paviments ceràmics, d'1 m
d'ample, en bobina de 30 m de longitud, DITRA, ref.
DITRA2530M
de
la
serie
Impermeabilització/Desolidarització/Drenatge
de
SCHLÜTER SYSTEMS SL

BD5LD321KLWC m2
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

23,18000 =

0,550 /R x

Subtotal...

44,11419
44,11419

44,11419

0,5985

x

0,36000 =

0,21546

1,050

x

15,33000 =

16,09650

Subtotal...

Materials:
BC151E01

m2

Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000

70,27000 =

x

70,27000

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

70,27000
1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

70,27000

115,04590

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

F2191306

115,04590

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,07520

Rend.: 1,000

3,80 €

Demolició de capa de suport de formigó d'adherència
amb el paviment existent, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Unitats

Rend.: 0,304

Vidre laminar de seguretat , de 10+10 mm de gruix,
amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini
Unitats

114,95 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a vidrier

23,18000 =

0,550 /R x

Subtotal...

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 /R x

64,48000 =

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,90000 =

Import

Subtotal...

Parcial

Import

2,57920
1,22160
3,80080

3,80080

41,93750
41,93750

COST DIRECTE

41,93750

Materials:
BC151E11

Preu €

Maquinària:

Mà d'obra:
A012E000

19,07520

0,66171

COST DIRECTE

m2

16,31196
0,04084

COST DIRECTE
Subtotal...

EC151E11

16,31196
1,50%

3,80080

DESPESES INDIRECTES 0,00%
m2

Vidre laminar de seguretat , de 8+8 mm de gruix, amb
1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000

72,38000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

72,38000

72,38000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,38000

F21DQG02

0,62906
114,94656

u

Rend.: 1,000

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Unitats

Maquinària:

3,80080

Preu €

4,94 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1313330

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

PREU
50,90000 =

0,097 /R x

Subtotal...

4,93730
4,93730

COST DIRECTE

NÚM

CODI
B06NMA2B

UA
m3

4,93730

4,93730

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESCRIPCIÓ
Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

DESPESES INDIRECTES 0,00%

PREU
0,1575

54,00000 =

x

Subtotal...

4,93730

DESPESES AUXILIARS
m2

F3Z152P1

Rend.: 1,000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió.

m3

F9365H11
Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,075 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Import

1,80000
3,00900
4,80900

1,27297

0,105

54,00000 =

x

5,67000

94,64268

Rend.: 1,000

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Unitats

4,80900

Materials:

75,98 €

Preu €

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

23,85000 =

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,06000 =

3,57750
9,02700
12,60450

h

Regle vibratori

4,41000 =

0,150 /R x

Subtotal...
5,67000
1,50%

5,67000

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

0,66150

59,55000 =

x

10,55114

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,66150

DESPESES AUXILIARS

10,55114

62,52750

62,52750
1,50%

Rend.: 0,068

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

F9C33D24

Unitats

Preu €

Parcial

Import

A0121000

h

Oficial 1a

0,090 /R x

24,00000 =

31,76471

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

20,06000 =

53,10000

Subtotal...

84,86471

75,98257

DESPESES INDIRECTES 0,00%

94,64 €

Mà d'obra:

75,98257

Rend.: 0,659

Paviment de peces de pedra Breinco llosa vulcano
60x40cm i 40x20cm color ´´ceniza´´, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Unitats

38,30 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,340 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,170 /R x

20,06000 =
Subtotal...

84,86471

62,52750
0,18907

COST DIRECTE
Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió

0,66150

Materials:
0,07214

COST DIRECTE

Materials:

12,60450

Maquinària:
C2005000

DESPESES AUXILIARS

m2

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

Subtotal...

F3Z153P1

8,50500

94,64268

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0121000

Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades

8,50500
1,50%

COST DIRECTE

10,55 €

Mà d'obra:

m3

8,50500

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

B06NMA2B

44

12,38240
5,17481
17,55721

Materials:
B9C33D24

m2

Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb
àcid, de 40x60 cm, preu alt, per a ús exterior

1,040

x

17,54000 =

18,24160

17,55721
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
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PARTIDES D'OBRA

CODI
B9CZ2000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

kg

Beurada de color

0,600

x

0,86000 =

0,51600

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021

x

82,17700 =

1,72572

NÚM

CODI
D0701641

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

DESPESES AUXILIARS

20,48332
1,50%

20,48332

DESPESES AUXILIARS

0,26336

COST DIRECTE

m2

F9V1UC70

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

24,00000 =

19,20000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

8,02400
27,22400

m2

D0701641

m3

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 7 cm de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,020

x

12,13000 =

12,37260

0,030

x

82,17700 =

2,46531

129,68 €

Preu €

Parcial

27,22400

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

20,06000 =

DESPESES AUXILIARS

14,83791
1,50%

10,03000
34,03000

Materials:
B0G1UM42

m2

D070A6C1

m3

Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
abuixardada, de 5 cm de gruix
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

1,020

x

91,26000 =

93,08520

0,020

x

102,84373 =

2,05687

DESPESES AUXILIARS

14,83791

95,14207
1,50%

95,14207
0,51045

COST DIRECTE

0,40836

COST DIRECTE

24,00000

34,03000

Subtotal...
Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

Materials:
B9F1V003

42,47027

Rend.: 1,000

Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant
Vicenç de gra petit buixardada, de 5 cm de gruix,
col·locada amb morter
Unitats

Parcial

Subtotal...

0,40836
42,47027

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,47 €

Preu €

14,83791

38,30389

Rend.: 1,000
Unitats

14,83791
1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

38,30389

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

2,46531

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

82,17700 =

x

Subtotal...
Subtotal...

F9F5UC10

PREU
0,030

129,68252

DESPESES INDIRECTES 0,00%

42,47027

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,68252

Rend.: 1,000

39,90 €

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

F9F5UJ10

42,47027

Rend.: 1,000

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60
cm i 7 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6
Unitats

42,47 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

24,00000 =

19,20000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

8,02400

A0140000

Subtotal...

27,22400

Materials:
m2

Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x60
cm i 7 cm de gruix

1,020

x

12,13000 =

12,37260

27,22400

Esglaó de fins a 40x17 cm amb estesa i alçada de
panot de 4 pastilles, flor o ratllat, de color gris, de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

B9F1V006

m2

F9VP11U6

h

Oficial 1a d'obra pública

0,900 /R x

h

Manobre

0,450 /R x

23,85000 =
20,06000 =
Subtotal...

21,46500
9,02700
30,49200

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B9E11100

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu superior

0,001

x

1,16000 =

0,00116

0,0031

x

105,75000 =

0,32783

0,800

x

6,50000 =

5,20000

30,49200
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D070A8B1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA
UA
m3

DESCRIPCIÓ
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

PREU
0,0315

108,76123 =

x

NÚM

CODI

UA

DESPESES AUXILIARS

DESCRIPCIÓ

3,42598

m2

FPAVBLA
Subtotal...

8,95497
1,50%

8,95497
0,45738

COST DIRECTE

39,90435

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,90435

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

535,71725

Rend.: 1,000

32,23 €

Paviment de peces de pedra Breinco llosa vulcano
60x40cm color ´´black´´ (franges), col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.

Preu €

Unitats

Parcial

m2

FFORPEND

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,340 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,170 /R x

20,06000 =

Unitats

3,80 €

Preu €

Parcial

Import

B9C33D24

m2

B9CZ2000

kg

D0701641

m3

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040 /R x

64,48000 =

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

50,90000 =
Subtotal...

2,57920
1,22160
3,80080

COST DIRECTE

1,040

x

17,54000 =

18,24160

0,600

x

0,86000 =

0,51600

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021

x

82,17700 =

1,72572

Subtotal...

3,80080

u

Substitució del cablejat elèctric existent i nova
instal·lació de connexió a terra de tots els elements
metàl·lics

Rend.: 1,000

2.700,00 €

FHR1VMP2

u

Braç tubular d'acer galvanitzat, amb un projector LED
de 86W, fixat a parament vertical. Inclou les fixacions
mecàniques, així com tots els treballs necessaris per a
la instal.alció.

Rend.: 1,000

535,72 €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,600 /R x

24,65000 =

14,79000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

21,14000 =

5,28500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,06000 =

5,01500
25,09000

510,00000 =

Rend.: 1,000

Paviment de peces de pedra Breinco llosa vulcano
60x40cm color ´´black´´ (franges), col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.

145,85 €

Preu €

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =
Subtotal...

25,09000

510,00000

DESPESES AUXILIARS

510,00000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Import

19,20000
8,02400
27,22400

B0G1UB04

m2

D0701641

m3

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 70 mm de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,020

x

113,48000 =

115,74960

0,030

x

82,17700 =

2,46531

Subtotal...
Subtotal...

32,22707

27,22400

Materials:

Materials:
x

0,17355

Mà d'obra:

Import

Mà d'obra:

1,000

m2

FPAVBLAC

Unitats

Subtotal...

20,48332

32,22707

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,80080

FGL90481

Braç tubular d'acer galvanitzat, amb un projector LED
de 86W, fixat a parament vertical. Inclou les fixacions
mecàniques, així com tots els treballs necessaris per a
la instal.alció.

11,57020

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

20,48332
1,50%

COST DIRECTE

3,80080

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

3,41020
11,57020

Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb
àcid, de 40x60 cm, preu alt, per a ús exterior
Beurada de color

DESPESES AUXILIARS

Unitats

8,16000

Materials:

Rend.: 1,000

Demolició de capa de formigó de pendents, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

BHR1VMP2

48

510,00000
0,62725
535,71725

DESPESES AUXILIARS

118,21491
1,50%

COST DIRECTE

118,21491
0,40836
145,84727

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

145,84727
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

FPAVCENI

m2

Paviment de peces de pedra Breinco llosa vulcano
60x40cm i 40x20cm color ´´ceniza´´, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

145,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

FPAVCORT

m2

Paviment de peces de pedra Breinco llosa vulcano
40x20cm color ´´corten´´ (franges), col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.

Import

Mà d'obra:

PREU
Rend.: 1,000

145,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =
Subtotal...

19,20000

A0121000

h

Oficial 1a

0,800 /R x

24,00000 =

8,02400

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

27,22400

Subtotal...

27,22400

Materials:

19,20000
8,02400
27,22400

27,22400

Materials:

B0G1UB04

m2

D0701641

m3

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 70 mm de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

1,020

x

113,48000 =

115,74960

0,030

x

82,17700 =

2,46531

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

118,21491
1,50%

B0G1UB04

m2

D0701641

m3

Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 70 mm de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m2

Rend.: 1,000

32,23 €

Preu €

h

Oficial 1a paleta

0,340 /R x

A0140000

h

Manobre

0,170 /R x

Parcial

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

kg
m3

2,46531

u

FR41123A

Import

x

0,86000 =

0,51600

x

82,17700 =

1,72572

x

0,600

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021

u

Subtotal...

20,48332
1,50%

COST DIRECTE

186,22 €

Preu €

Acacia dealbata de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l

1,000

186,22000 =

x

Subtotal...

Parcial

Import

186,22000
186,22000

COST DIRECTE

186,22000

186,22000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

20,48332
0,17355
32,22707

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

145,84727

11,57020

FR41923A

DESPESES AUXILIARS

0,40836
145,84727

Rend.: 1,000

Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 16
a 18 cm, en contenidor de 35 l

3,41020
11,57020
18,24160

1,040

118,21491

Materials:

8,16000

17,54000 =

Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb
àcid, de 40x60 cm, preu alt, per a ús exterior
Beurada de color

118,21491
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:

D0701641

82,17700 =

COST DIRECTE

BR41123A

A0122000

B9CZ2000

x

Unitats
Unitats

m2

0,030

DESPESES INDIRECTES 0,00%
145,84727

Mà d'obra:

B9C33D24

115,74960

Subtotal...

145,84727

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Paviment de peces de pedra Breinco llosa vulcano
40x20cm color ´´corten´´ (franges), col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.

113,48000 =

DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 0,00%

FPAVCOR

x

118,21491
0,40836

COST DIRECTE

1,020

COST EXECUCIÓ MATERIAL

186,22000

Rend.: 1,000

90,90 €

Subministrament de Brachychiton acerifolius de
perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BR41923A

u

Brachychiton acerifolius de perímetre de 16 a 18 cm,
en contenidor de 35 l

1,000

90,90000 =

x

Subtotal...

90,90000
90,90000

90,90000

32,22707
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

90,90000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

FRB5P6A1

90,90000

Rend.: 1,000

Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de
22x12 cm i fins a 2.5 m de llargària, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ perfilat
manual del terreny per adaptar-lo al graonat

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K0000003

m2

Extracció d'aplacat existent a façana de planta baixa, i
posterior reparació de l'estuc de cal realitzant
sanejament del revestiment, regularització del soport
amb aplicació d'una primera capa de pasta magra (cal
aeria i sorra de marbre), i posterior aplicació d'una
segona capa de 5 mm d'espesor i una tercera capa
d'acabat amb pasta de cal i pols de marbre tenyit en
masa amb tintat mineral, sobre el 100% del parament
vertical. El procés es portarà imitant les formes,
especejament, textures i color originals.Inclou transport
de residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

86,61 €

K0000004

u

Suministre i col·locació d'esglaó d'accés principal a
edifici, amb peça d'esglaó d'escala formada per petjada
de 100x43 cm i frontal de 100x15 cm d'alçada
adaptant-lo a la pendent del carrer. Inclou transport de
residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

398,59 €

K0000005

u

Sanejament de les parts fissurades i esquerdades o
enfarinades de balcons amb perill de despreniment fins
arribar a la base consolidada, neteja i desoxidació dels
perfils metàl·lics que quedin al descobert, restitució de
les formes i textures preexistents mitjançant morter de
resines, imprimant les parts a recompondre amb
resines epoxi per una millor adherència. En cas de que
durant els treballs es trobés alguna biga en mal estat,
es procedirà a la retirada d'aquesta, i la nova
col·locació de bigueta metàl·lica IPN encastant-la a la
paret de càrrega de façana. Inclou transport de residus
fins a contenidor i retirada fins a diposit autoritzat,
incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

966,39 €

K0000006

u

Previsió d'enderroc i nova construcció de balcó,
realitzant enderroc amb mitjans manuals de la llosa de
balcó incloent el desencastat de biguetes metàl·liques
en mal estat i oxidades, col·locació de nous perfils
metàl·lics tipus IPN encastats a paret de façana,
reomplert amb formigó cel·lular i malla electrosoldada
15x15 cm 6mm de diàmetre de barres,
impermeabilització amb làmina bituminosa i pintura
impermeable i acabat amb paviment de peces
ceràmiques de rasilla fina tipus catalana i pece
escopidor en exteriors de balcó. Inclou transport de
residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador, i reproducció de
motge perimetral en lloses de balcó.

Rend.: 1,000

2.626,05 €

K0000007

u

Retirada del paviment existent als balcons, realització
una capa de morter de nivelació , col·locació
d'imprimació amb una capa de Sikabond T8,
impermeabilitzant totalment la superfície del balcó, i
col·locació de paviment de peces ceràmiques de rasilla
fina tipus catalana de 14x28 cm agafada amb morter
C.P. 1:8 i acabant les parts exteriors amb peces
ceràmica amb escopidor amb goteró.Inclou transport
de residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

654,05 €

27,90 €

Preu €

Unitats

NÚM

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,325 /R x

28,01000 =

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,325 /R x

24,86000 =
Subtotal...

9,10325
8,07950
17,18275

17,18275

Maquinària:
h

Motoserra

3,14000 =

0,325 /R x

Subtotal...

1,02050
1,02050

1,02050

Materials:
BRB5P6A0

m

D0B27A00

kg

Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2.5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,100

x

8,38000 =

9,21800

0,250

x

0,88029 =

0,22007

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,43807
1,50%

COST DIRECTE

9,43807
0,25774
27,89906

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,89906

H141V001

u

Seguretat, higiene i salut, per donar compliment al RD
1627/97.

Rend.: 1,000

5.919,03 €

K0000001

m

Sanejat i repicat de les zones en mal estat i amb perill
de despreniment, restaurant formes i moldures i
asegurant els trams nous mitjançant l'armat amb
barilles o tela metàl·lica segons siguin les dimensions i
el vol de la cornisa. Aquest procés es s'executarà
imitant les formes i textures originals. Realització
d'impermeabilització de cornisa, eliminant el paviment
existent i col·locant un nou paviment mitjançant peces
ceràmiques de rasilla fina tipus catalana de 14x28 cm
agafada amb morter hidròfug impermeabilitzat de C.P.
1:8 i acabant el voladiu amb escopidors ceràmics amb
goteró per impedir que l'aigua pugui discurrir pels fronts
de façana. Inclou transport de residus fins a contenidor
i retirada fins a diposit autoritzat, incloses taxes
d'abocador.

Rend.: 1,000

129,11 €

Extracció de les peces de coronament existents, per
posterior col·locació de coronació de murets d'ampit de
coberta amb peces ceràmiques amb doble escopidor
agafat amb morter ciment porlant.Inclou transport de
residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

K0000002

52

PARTIDES D'OBRA

CODI

CRE23000

Pàg.:

Data: 10/10/18

m

25,04 €

PREU
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
K0000008

K0000009

K0000010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

54

PARTIDES D'OBRA
UA
u

u

m2

K0000011

m2

K0000012

u

DESCRIPCIÓ

PREU

Actuació en terrasses amb retirada del paviment de
rasilla i asfalt fins arribar a la capa de compresió, i
retirada del mivell existent. Formació de pendents amb
formigó cel·lular a base de CP i àrids lleugers tipus
perlita, formant les pendents i impermeabilització amb
una capa de làmina asfàltica de betú elastomèric S.B.S
de 4 kg/m2 segons la norma UNE 104-242/-1 LBM
40FP-160 ESTERDAN 40P elastómer de DANOSA o
equivalent amb armadura de poliester soldada i
solapada entre sí mitjançant soldadura, i remontant en
les trobades amb els paraments verticals i murets fins
una alçada mínima de 15 cm i embocant
l'impermeabilització als sumideros de les gàrgoles
existents. Suministre i col.locació de paviment amb
peces ceràmiques de rasilla fina tipus catalana de
14x28 cm agafada amb morter C.P. M-20-b (1:2:10).
Col·locació del nou minvell, col·locant durant
l'impermeabilització una tela asfàltica introduïda
mitjantçant regata perimetral al perimetre dels
paraments verticals, i posterioment es col·locarà rasilla
ceràmica formant sòcol. Suministre i col·locació de
nous morions metàl·lics. Inclou transport de residus fins
a contenidor i retirada fins a diposit autoritzat, incloses
taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

Reparació dels ancoratges de baranes de balcons amb
repicat de l'acabat als ancoratges metàl·lics i zones
rovellades i en mal estat amb òxid de ferro, posterior
raspallat i escatat fins l'eliminació total de l'òxid,
procedint a la seva protecció amb resines epoxi del
tipus SIKA TOP-110 Epocem, i realització de revoc o
definició del ancoratje imitant les textures existents.
Aquelles ancoratges que tinguin gran perdua de
material degut a l'oxidació, es substituiran per
ancoratges nous.Inclou transport de residus fins a
contenidor i retirada fins a diposit autoritzat, incloses
taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

Decapat de la pintura plàstica existent de façana i
neteja, de forma que tota la superfície quedi totalment
preparada per l'aplicació dels productes d'acabat de
façana.

Rend.: 1,000

10.095,00 €

NÚM

CODI

UA

Pintat de baranes consistent en escatat i raspallat de
les baranes a pintar per facilitar l'adherència de la
pintura, i posterior pintat amb un acabat amb una capa
al esmalt sintètic previa protecció e imprimació
antioxidant. color a col·locar segons Estudi cromàtic
presentat en aquest projecte. Inclou transport de
residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

270,58 €

K0000014

u

Pintat de porta principal amb escatat i raspallat dels
elements metàl·lics, reparació de zones malmeses amb
masilla i posterior pintat amb un acabat amb una capa
al esmalt sintètic previa protecció e imprimació
antioxidant. color a col·locar segons Estudi cromàtic
presentat en aquest projecte. Inclou transport de
residus fins a contenidor i retirada fins a diposit
autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

483,19 €

K1213251

u

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

Rend.: 1,000

1.816,84 €

K1215250

m2

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

Rend.: 1,000

0,14 €

Unitats

Aplicació de capa

Rend.: 1,000

12,59 €

Rend.: 1,000

234,25 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B0Y15250

Pintat de fusteries exteriors, dels marcs de les fusteries
de les obertures de façana i balconeres de fusta, a la
cara exterior, i de les persianes tipus llibret a les dues
cares amb neteja de totes les superfícies a pintar,
escatat superficial i aplicaciò d'una capa d'imprimació
segelladora i pintat amb acabat amb esmalt sintètic,
satinat o brillant. Colors a col·locar, seran els indicats a
l'Estudi cromàtic adjuntat a aquest projecte. Inclou
transport de residus fins a contenidor i retirada fins a
diposit autoritzat, incloses taxes d'abocador.

PREU

u

28,57 €

2,96 €

DESCRIPCIÓ

K0000013

m2

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

1,000

0,14000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE

0,14000

0,14000

0,14000

0,14000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,14000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m

K2153J71

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

3,05 €

Manobre

Preu €

Parcial

20,06000 =

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00900
1,50%

3,00900

m

K2180003

0,04514
3,05414

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,05414

m

K2180002

Repicat i sanejament de les obertures existents de
fissures i esquerdes per realitzar un cosit mitjantçant
barres d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm cada 30 cm
i es segellaran les obertures deixades amb un morter
de reparació. Inclou transport de residus fins a
contenidor i retirada fins a diposit autoritzat, incloses
taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

Repicat de revestiment existent de murets perimetrals
en trobada de coberta de teula amb muret façana patis,
fins arribar a obra ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor;
posterior col·locació d'armadura per a arrebossats en
tota la superficié de murets, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de
123 g/m2, i realització de revestiment amb arrebossat
amb morter monocapa (OC) de ciment, color a igual a
l'original de revestiment existent, de designació CSIV
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment sobre paraments sense revestir i acabat
raspat.

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Extracció de perfils existents malmesos de cantonades
de xemeneies, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor i nova col·locació de
perfils metàl·lics de dimensions iguals als existents
ancorats a obra ceràmica de xemeneies

46,28 €

Preu €

Unitats
h

Manobre

Parcial

20,06000 =

2,000 /R x

60,30 €

Import

Subtotal...

40,12000
40,12000

40,12000

Partides d'obra:
E442A025

kg

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

2,970

1,87052 =

x

24,69 €

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,55544

5,55544
1,50%

5,55544
0,60180

COST DIRECTE

46,27724

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

K2182231
Preu €

Unitats

Parcial

46,27724

Rend.: 1,000

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

Import

12,22 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Mà d'obra:
A012B000

h

Oficial 1a estucador

0,350 /R x

24,00000 =

8,40000

A013B000

h

Ajudant estucador

0,150 /R x

21,31000 =

3,19650

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,06000 =

5,01500

Subtotal...

16,61150

A0140000

kg

Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat,
de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN
998-1

10,250

x

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim
de 123 g/m2

1,000

x

0,31000 =

16,61150

Subtotal...
4,65303 =

Subtotal...

Manobre

20,06000 =

0,600 /R x

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,17750

3,17750

4,65303

4,65303

12,03600
12,03600

12,03600
0,18054
12,21654

DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,17750

Partides d'obra:
m2

h

Subtotal...

Materials:

K8Z1A16C

24,69120

Mà d'obra:
A0140000

m2

0,24917
24,69120

DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,00900

COST DIRECTE

K2180001

1,50%

COST DIRECTE
Unitats

h

PREU
DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:

B8816242

56

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0140000

Pàg.:

Data: 10/10/18

4,65303

12,21654
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

58

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K2182281

m2

Reparació de fons de l'estucat de cal i reestucat de les
zones amb perill de despreniment o amb un alt grau de
disgregació, mitjantçant sanejat del revestiment,
regularització del soport amb aplicació d'una primera
capa de pasta magra (cal aeria i sorra de marbre),
posterior aplicació d'una segona capa de 5 mm
d'espesor i una tercera capa d'acabat amb pasta de cal
i pols de marbre tenyit en masa amb tintat mineral. El
procés es portarà imitant les formes, especejament,
textures i color originals. 30 % totalitat façana. Inclou
transport de residus fins a contenidor i retirada fins a
diposit autoritzat, incloses taxes d'abocador.

Rend.: 1,000

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

Rend.: 1,000

m2

K2183761

PREU
46,46 €

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K2189989

u

Esquerda a mitgera : Repicat i sanejat d'esquerda
existent per realitzar un cosit mitjantçant barres d'acer
inoxidable de diàmetre 8 mm cada 30 cm. Segellat de
les obertures deixades amb un morter de reparació.
Inclou treballs verticals per realitzar la reparació,
transport de residus fins a contenidor i retirada fins a
diposit autoritzat, incloses taxes d'abocador.

K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Manobre

600,00 €

Rend.: 1,000

6,11 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
11,61 €

A0140000

h

Manobre

20,06000 =

0,300 /R x

Subtotal...
Preu €

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:
h

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

Unitats
A0140000

Pàg.:

Data: 10/10/18

20,06000 =

0,570 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

1,50%

6,01800
0,09027

COST DIRECTE

11,43420
11,43420

6,01800
6,01800

6,10827

DESPESES INDIRECTES 0,00%
11,43420

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,10827

0,17151

COST DIRECTE

11,60571

m2

K2195D24

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,60571

Rend.: 1,000

Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
m

K2183911

Rend.: 1,000

Arrencada d'escopidor metàl·lic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,66 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0140000

h

Manobre

Subtotal...

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,06000 =

0,180 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

3,61080
3,61080

1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

K2183971

Unitats

Parcial

Import

h

Manobre

20,06000 =

0,200 /R x

Subtotal...

Partida de desmuntatge i muntatge de les unitats
exteriors i suports dels sistemes d'aire acondicionat,
amb mitjans manuals, i acopi per posterior col·locació.

Rend.: 1,000

850,00 €

K21E0002

u

Partida de desmuntatge i muntatge de les unitats
exteriors i suports dels sistemes d'aire acondicionat,
amb mitjans manuals, i acopi per posterior col·locació.

Rend.: 1,000

849,00 €

K21EF011

u

Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire
condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

94,37 €

DESPESES AUXILIARS

4,01200
4,01200

1,50%

COST DIRECTE

Unitats
4,01200

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

1,800 /R x

24,80000 =

44,64000

0,06018

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,800 /R x

21,28000 =

38,30400

4,07218

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

20,06000 =
Subtotal...

4,07218

Import

Mà d'obra:
A012G000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,21654

u

Mà d'obra:
A0140000

0,18054

K21E0001

4,07 €

Preu €

12,03600

12,21654

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,66496

Rend.: 1,000

Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,61080

3,66496

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,03600
12,03600

COST DIRECTE

0,05416

COST DIRECTE

20,06000 =

0,600 /R x

10,03000
92,97400

92,97400
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

94,36861

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%
94,36861

K21P0001

u

Desmuntatge i muntatge de les proteccions solars
(toldos) dels balcons de façana, amb mitjans manuals, i
acopi per posterior col·locació.

Rend.: 1,000

35,00 €

K21P2111

u

Desmuntatge i muntatge de les unitats exteriors i
suports de les antenes parabóliques de façanes, amb
mitjans manuals, i acopi per posterior col·locació.

Rend.: 1,000

450,00 €

Treballs penjats d'extracció de reixes de ventilació
existents a patis interiors, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

K2RA73G0

23,23 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA73G0

t

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

3,11 €

Preu €

Unitats
Manobre especialista

15,97000

Rend.: 1,000

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

Parcial

1,000

20,76000 =

0,150 /R x

Subtotal...

23,23000 =

x

Import

Subtotal...

Mà d'obra:
h

15,97000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

K21Q7011

PREU

1,39461

COST DIRECTE

A0150000

60

23,23000

23,23000

23,23000

3,11400
3,11400

COST DIRECTE

3,11400

23,23000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

K2R540E0

3,11400

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2500

m

K4FR31F1

22,26 €

Preu €

Unitats

23,23000

3,11400
Rend.: 1,000

Treballs penjats verticals de reparació d'esquerda en
paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament
previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb
acer en barres corrugades B500SD de diàmetre 10
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic
de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a dipòsit controlat

53,68 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

22,26000 =

1,000 /R x

Subtotal...

22,26000
22,26000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,750 /R x

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

22,26000

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

18,00000
15,04500
33,04500

33,04500

Maquinària:
COST DIRECTE

22,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

C200F000

h

Màquina taladradora

0,350 /R x

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,300 /R x

22,26000

3,56000 =
1,59000 =
Subtotal...

1,24600
0,47700
1,72300

1,72300

Materials:
m3

K2R540H0

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat. Incloses tases d'abocador.
Unitats

15,97 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2800

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

15,97000 =
Subtotal...

15,97000
15,97000

B0714000

kg

Morter sintètic de resines epoxi

5,000

x

3,50000 =

17,50000

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,617

x

0,68000 =

0,41956

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,97000

17,91956
3,00%

COST DIRECTE

17,91956
0,99135
53,67891

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,67891
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i
de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

PREU
Rend.: 1,000

18,66 €
Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,360 /R x

24,00000 =

8,64000

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

20,06000 =

3,61080

Subtotal...
Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

CODI

UA
m

K5ZD1G0K

DESCRIPCIÓ

12,25080

29,120
0,014

0,16000 =

x

111,93913 =

x

8,78 €

Preu €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

20,06000 =

12,25080

B0FG3JA3

u

D070A4D1

m3

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

4,65920
1,56715

6,22635

DESPESES AUXILIARS

1,50%

18,66091

7,9611

x

0,16000 =

1,27378

0,0053

x

111,93913 =

0,59328

6,80600

1,86706
0,10209
8,77515

DESPESES INDIRECTES 0,00%
8,77515

18,66091
m

K5ZD2G0U

Rend.: 1,000

40,14 €

Rend.: 1,000

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter asfàltic

8,20 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
Preu €

Unitats

Parcial

Import

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

A0140000

h

Manobre

0,075 /R x

Mà d'obra:
h

Oficial 1a paleta

0,720 /R x

24,00000 =

17,28000

Materials:

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

20,06000 =

7,22160

B0FG3JA3

u

D0771011

m3

B0FG2JA3

u

B0FG3JA3

u

D070A4D1

m3

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

Subtotal...

24,50160

24,50160

Materials:
29,120

x

0,13000 =

3,78560

29,120

x

0,16000 =

4,65920

0,014

x

111,93913 =

1,56715

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

A0122000

m3

1,86706
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10

2,00600
6,80600

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

4,80000

6,22635
0,18376

COST DIRECTE

Import

Materials:

DESPESES AUXILIARS

K511PJFB

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...
Subtotal...

D0771011

62

PREU
Rend.: 1,000

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Subtotal...

Materials:
u

NÚM

Unitats
Preu €

Unitats

D070A4D1

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI

B0FG3JA3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

7,9611

x

0,0053

x

1,50450
5,10450

0,16000 =
328,77520 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

3,60000

1,74251
3,01629

1,50%

x

328,77520 =
Subtotal...

8,19736

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

15,27235

Unitats
Mà d'obra:

40,14147

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,850 /R x

A0140000

h

Manobre

0,425 /R x

40,14147

8,19736

Rend.: 1,000

Minvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6

0,36752

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

K5ZD3G0D

5,26040
15,27235

3,01629
0,07657

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,016

5,10450

1,27378

34,91 €

Preu €
24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

Parcial

Import

20,40000
8,52550
28,92550

28,92550
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63

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:

UA

B0FG3JA3

u

D0701641

m3

DESCRIPCIÓ
Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

PREU
25,4889

x

0,16000 =

4,07822

0,0179

x

82,17700 =

1,47097

NÚM

CODI
B7B11170

UA
m2

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

Subtotal...

1,50%

5,54919
0,43388
34,90857

m2

K7B111A0

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,90857

Rend.: 1,000

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb
tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques
Unitats

43,33 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,600 /R x

24,00000 =

14,40000

0,300 /R x

20,06000 =

6,01800

Subtotal...
u

BD515DJ1

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica

20,41800

4,000

x

0,29000 =

1,16000

1,000

x

21,45000 =

21,45000

14,20463
1,50%

Subtotal...

22,61000
1,50%

Rend.: 1,000

2,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

24,00000 =
22,31000 =
Subtotal...

0,96000
0,44620
1,40620

1,40620

Materials:
m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100

0,83000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,91300
0,91300

1,50%

0,91300
0,02109

COST DIRECTE

2,34029

COST EXECUCIÓ MATERIAL
22,61000

43,33427

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,33427

m

K7Z15MD0

Rend.: 1,000

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Preu €

Unitats

Parcial

22,05 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,220 /R x

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,110 /R x

24,00000 =
22,31000 =
Subtotal...

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

20,06000 =

x

6,00000
2,50750
8,50750

10,03000 =

13,34993

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021

82,17700 =

x

Subtotal...

8,50750

0,17257

0,17257
1,50%

COST DIRECTE

2,45410
7,73410

D0701641

DESPESES AUXILIARS

5,28000

Materials:
1,331

8,81 €
Import

Materials:

Rend.: 1,000

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil

2,34029

Mà d'obra:

Subtotal...

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

Import

Mà d'obra:

20,41800

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

0,11601
22,05474
22,05474

A0127000

B7B111A0

0,30627

COST DIRECTE

m2

14,20463

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES AUXILIARS

K71387RK

0,85470

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Materials:
B5ZZJLPT

0,74000 =

x

DESPESES INDIRECTES 0,00%
5,54919

COST DIRECTE

u

PREU
1,155

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

K5ZH5DJ4

DESCRIPCIÓ

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

B71190R0

64

0,17257
0,12761
8,80768

DESPESES INDIRECTES 0,00%
7,73410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,80768
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

K7Z1JWD2

m2

Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

PREU
Rend.: 1,000

28,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

NÚM

CODI

UA

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,800 /R x

24,00000 =

19,20000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

8,02400

Subtotal...

27,22400

DESCRIPCIÓ

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,016

82,17700 =

x

m2

B7Z24000

kg

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED

27,22400

1,31483
1,50%

1,31483

28,94719
28,94719

1,15000 =

11,03300

0,36225
11,39525

1,50%

11,39525
0,26366
29,23641

Preu €

Unitats
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,110 /R x

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...
82,17700 =

x

Preu €

Unitats
h

Oficial 1a paleta

0,010 /R x

A0140000

h

Manobre

0,396 /R x

7,71 €

Materials:

Import

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

2,40720

0,0259

Parcial

24,00000 =
20,06000 =

Import

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,58858

0,24000
7,94376
8,18376

111,93913 =

x

5,04720

Materials:
0,0315

11,29 €

Mà d'obra:
A0122000

2,64000

5,04720

29,23641

Rend.: 1,000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat

Subtotal...

Rend.: 1,000

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

m2

K81126K2

Mà d'obra:

8,18376

2,89922

2,89922
2,50%

2,89922
0,20459

COST DIRECTE

11,28757

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,58858
1,50%

2,58858

7,71149

DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,28757

Rend.: 1,000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

26,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,71149

Rend.: 1,000

Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

m2

K81126L2

0,07571

COST DIRECTE

m2

x

DESPESES AUXILIARS

0,40836

COST EXECUCIÓ MATERIAL

K7Z325R5

0,315

10,03000 =

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

x

Subtotal...

1,31483

COST DIRECTE

m3

1,100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

m2

17,57750

DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES AUXILIARS

K7Z26D31

17,57750

Materials:
B71190R0

Materials:
m3

PREU
Subtotal...

Mà d'obra:

D0701641

66

PARTIDES D'OBRA

CODI

D0701641

Pàg.:

Data: 10/10/18

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,616 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,396 /R x

20,06000 =
Subtotal...

29,24 €

14,78400
7,94376
22,72776

22,72776

Materials:
D070A8B1
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

24,00000 =

12,00000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250 /R x

22,31000 =

5,57750

Import

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0259

x

108,76123 =

Subtotal...

2,81692

2,81692

2,81692
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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68

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,56819

COST DIRECTE

26,11287

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,11287

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,64540

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,16000 =

0,00116

B8ZA4000

kg

Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius

0,500

x

2,11000 =

1,05500

Subtotal...
m

K83B5BEE

Rend.: 1,000

Extracció de peces malmeses d'encintat de pedra, i
nova col·locació de noves peces d'encitat de pedra
igual a l'existent, col·locada morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou
transport de runa fins a contenidor.

0,64540

122,04 €

DESPESES AUXILIARS

1,05616
2,50%

1,05616
0,07021

COST DIRECTE

4,58017

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Preu €

Unitats

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

4,58017

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,440 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,720 /R x

20,06000 =

m2

1,010

Subtotal...

34,56000
14,44320
49,00320

m

K8781651
49,00320

Materials:
B0G19A0D

B83Z1100

u

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

B9CZ1000

kg

D0701641

D0701911

m3

m3

66,44000 =

x

Rend.: 1,000

Neteja d'escopidors i coronaments existents de façana,
amb aplicació d'aigua pulveritzada, i escombrat
posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall. Inclou
realització de repàs de les beurades de juntes i rejuntat
de les juntes malmeses.

Preu €

Unitats

67,10440

6,31 €

Parcial

Import

Mà d'obra:
10,000

x

0,23000 =

2,30000

Beurada blanca

0,405

x

0,80000 =

0,32400

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021

x

82,17700 =

1,72572

A0121000

h

Oficial 1a

0,110 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,110 /R x

20,06000 =
Subtotal...

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,80000 =

0,110 /R x

Subtotal...
100,26250 =

x

DESPESES AUXILIARS

3,00%

m3

Aigua

0,800

1,16000 =

x

DESPESES AUXILIARS

71,56441

0,41800

0,92800
0,92800

2,50%

0,92800
0,12117

COST DIRECTE

1,47010

COST DIRECTE

0,41800
0,41800

Subtotal...
71,56441

4,84660

Materials:

0,11029

B0111000

Subtotal...

2,20660
4,84660

Maquinària:
CZ172000

0,0011

2,64000

6,31377

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

122,03771

6,31377

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

K87810A0

122,03771

Rend.: 1,000

Neteja de parament de restes orgàniques,
microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic,
emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua,
aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb
mitjans manuals

4,58 €

Preu €

Parcial

29,40 €

Preu €

Unitats
A0121000

h

Oficial 1a

0,700 /R x

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

Import

Parcial

Import

16,80000
7,02100
23,82100

23,82100

Maquinària:

Mà d'obra:
h

Manobre

0,140 /R x

20,06000 =
Subtotal...

h

Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual

0,140 /R x

4,61000 =

CZ172000

2,80840
2,80840

Maquinària:
C200Y000

Rend.: 1,000

Neteja de pintades i graffitis sobre parament vertical de
pedra, amb producte decapant i esbandida posterior
amb aigua calenta

Mà d'obra:

Unitats
A0140000

m2

K878U025

0,64540

2,80840

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

0,700 /R x

3,80000 =
Subtotal...

2,66000
2,66000

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,16000 =

0,00232

2,66000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
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PARTIDES D'OBRA
UA
kg

DESCRIPCIÓ
Producte decapant desincrustador genèric

PREU
0,227

10,24000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,32448
2,32680

2,50%

2,32680

29,40332

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

K881DRAB

29,40332

Rend.: 1,000

Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa
apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de
gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç
grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm
de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç
grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat
lliscat

NÚM

CODI
Materials:
B8816242

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat,
de designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN
998-1

0,59553

COST DIRECTE

PREU
22,050

Subtotal...
K8Z1A16C

m2

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim
de 123 g/m2

1,000

Subtotal...

54,84 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a estucador

1,500 /R x

24,00000 =

36,00000

h

Ajudant estucador

0,750 /R x

21,31000 =

15,98250

Import

Subtotal...

51,98250

m3
m3

m2

K898D240

51,98250

Materials:

B8818000

4,65303
2,50%

0,25991
22,14494

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,14494

Rend.: 1,000

7,16 €

Treballs penjats verticals de pintat de parament vertical
exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou
pintat dels sis patiets interiors existents.

Preu €

Unitats

Parcial

x

111,77000 =

0,59238

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,005 /R x

24,00000 =

0,12000

0,0084

x

99,73000 =

0,83773

A012PV00

h

0,100 /R x

40,75000 =

4,07500

0,12610

A013D000

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals
Ajudant pintor

0,010 /R x

21,31000 =

0,0011

114,64000 =

x

DESPESES AUXILIARS

1,55621
2,50%

1,55621
1,29956

COST DIRECTE

Subtotal...

0,21310
4,40810

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

4,88000 =

x

Subtotal...

2,68790
2,68790

DESPESES INDIRECTES 0,00%
DESPESES AUXILIARS

54,83827

1,50%

Rend.: 1,000

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment,
color a igual a l'original de revestiment existent, de
designació CSIV W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i
acabat raspat. Inclòs la col·locació d'armadura per a
arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2, en
cantells de forjats, canvis de materials i cantonades
tant verticals com horitzontals, arrebossat de
paraments horitzontals, formació de goteró en sostres
horitzontals de balcons, formació de juntes en
arrebossat de morter monocapa i col·locació en caixes
de persiana de perfil L d'alumini de 30x30 mm

2,68790
0,06612

COST DIRECTE
m2

4,40810

Materials:

54,83827

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Mà d'obra:

0,0053

Subtotal...

K881M138

4,65303

DESPESES INDIRECTES 0,00%

A013B000

Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:3
Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de
dosificació 1:4
Pasta de calç grassa i pols de marbre

6,83550

4,65303

COST DIRECTE

A012B000

m3

6,83550

6,83550

4,65303 =

x

DESPESES AUXILIARS

Unitats

B8817000

0,31000 =

x

Partides d'obra:

Mà d'obra:

B8819000

70

7,16212

DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,14 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

K898D620

7,16212

Rend.: 1,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

3,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012B000

h

Oficial 1a estucador

0,300 /R x

24,00000 =

7,20000

A013B000

h

Ajudant estucador

0,150 /R x

21,31000 =

3,19650

Subtotal...

10,39650

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

24,00000 =

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

21,31000 =
Subtotal...

0,21310
2,61310

2,61310

Materials:
B89Z2000

kg

Pintura a la calç

0,6018

x

0,64000 =
Subtotal...

10,39650

2,40000

0,38515
0,38515

0,38515
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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72

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,03920

COST DIRECTE

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K8B41110

m2

Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de
vernís protector antigraffitti

3,03745

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

K89B0001

3,03745

Rend.: 1,000

Treballs penjats verticals per fregat d'òxid, neteja i
repintat de perfils metàl·lics d'acer d'estenedors, amb
pintura de partícules metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

43,15 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

A013D000

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals
Ajudant pintor

15,10 €

Preu €

Unitats

Parcial

0,570 /R x

40,75000 =

23,22750

0,570 /R x

21,31000 =

12,14670

Subtotal...

35,37420

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Unitats
A012PV00

PREU
Rend.: 1,000

3,60000
2,00600
5,60600

5,60600

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,16000 =

0,01160

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffitti de dos components

0,286

x

18,63000 =

5,32818

B8ZAK000

kg

Imprimació antigraffitti adherent

0,102

x

17,06000 =

1,74012

B8ZAW000

kg

Producte decapant desincrustador genèric

0,2271

x

10,24000 =
Subtotal...

35,37420

2,32550
9,40540

9,40540

Materials:
B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

0,400

x

13,13000 =

5,25200

DESPESES AUXILIARS

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,200

x

9,98000 =

1,99600

COST DIRECTE

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,24800
1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,24800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,15281

m

K8J1316K

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

43,15281

Rend.: 1,000

Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb
passamans tubulars horitzontals, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

25,64 €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,400 /R x

24,00000 =

9,60000

A013D000

h

Ajudant pintor

0,400 /R x

21,31000 =

8,52400

Subtotal...

18,12400

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

0,400

x

13,13000 =

5,25200

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,200

x

9,98000 =

1,99600

DESPESES AUXILIARS

7,24800
1,50%

COST DIRECTE

18,12400

7,24800
0,27186
25,64386

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,70 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,330 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,415 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Materials:

Subtotal...

15,09549

Rend.: 1,000

Extracció de coronaments existents de rajola ceràmica
en murets divisòris i transport i càrrega de runa fins a
contenidor, i nova col·locació de coronament de parets
de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de
ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi i
doble goteró, de color vermell, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Unitats

Preu €

Unitats

0,08409
15,09549

0,53061

COST DIRECTE

K89BCDJ0

1,50%

7,92000
8,32490
16,24490

16,24490

Materials:
B05A2102

kg

B0FJBVH3

u

D070A4D1

m3

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca
Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb
dos cantells en escaire, de 20x18 cm
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,051

x

0,30000 =

0,01530

5,000

x

1,12000 =

5,60000

0,0053

x

111,93913 =

0,59328

Subtotal...

6,20858

6,20858

25,64386
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,24367
22,69715

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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73

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

K8K1B14K

Rend.: 1,000

Treballs penjats verticals per extracció de peces
ceràmiques d'escopidors malmesos i transport i
càrrega de runa fins a contenidor, i nova col·locació de
peces d'escopidor de iguals a les existents, amb rajola
ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

22,12 €

Preu €

Unitats

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

22,69715

Parcial

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

K93A13D0

Import

h

A0140000

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals
Manobre

0,200 /R x

40,75000 =

8,15000

0,200 /R x

20,06000 =

4,01200

Subtotal...

12,16200

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

20,06000 =

12,16200

Materials:

Subtotal...

1,92000
3,61080
5,53080

5,53080

Materials:

B0FJ3QQ3

u

D070A4D1

m3

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

6,9972

x

0,73000 =

5,10796

B7C2P100

m2

0,0053

x

111,93913 =

0,59328

D0701641

m3

Subtotal...

5,70124

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0105

x

1,01000 =

0,01061

0,0347

x

82,17700 =

2,85154

5,70124

Subtotal...

Partides d'obra:
m

Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

1,000

4,07218 =

x

DESPESES AUXILIARS

4,07218

DESPESES AUXILIARS

4,07218
1,50%

22,11785

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,11785

Rend.: 1,000

4,65 €

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim
de 123 g/m2

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

24,00000 =

1,44000

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

20,06000 =

0,60180

Subtotal...

2,04180

2,04180

Materials:
m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions
6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

0,08296

1,020

2,53000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

K93AA3C0

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,47591

2,58060
0,03063
4,65303

Rend.: 1,000

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

7,51 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

A0140000

h

Manobre

0,110 /R x

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

1,92000
2,20660
4,12660

4,12660

Materials:
D0701461

2,58060
2,58060

1,50%

8,47591

DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,07218

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

2,86215

0,18243

COST DIRECTE

K8Z1A16C

2,86215
1,50%

COST DIRECTE
Subtotal...

B8Z1016C

8,48 €

Preu €

Unitats

A012PV00

4,65303

Rend.: 1,000

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Mà d'obra:

K2183971

74

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,042

x

79,13680 =

Subtotal...

3,32375

3,32375

3,32375

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

0,06190

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

m2

7,51225

Rend.: 1,000

Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma
rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

20,31 €

Preu €

Unitats

Parcial

m2

K9Z4M618

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,430 /R x

A0140000

h

Manobre

0,210 /R x

24,00000 =
20,06000 =
Subtotal...

10,32000
4,21260
14,53260

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

25,5632
0,020

0,13000 =

x

111,93913 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,32322

5,56200
1,50%

5,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

23,85000 =

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

21,17000 =

0,71550
0,63510
1,35060

1,35060

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B34256

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

0,0204

x

1,22000 =

0,02489

1,200

x

3,18000 =

3,81600

5,56200

Subtotal...

0,21799

DESPESES AUXILIARS

20,31259

3,84089
1,50%

3,84089
0,02026

COST DIRECTE

5,21175

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,31259

Rend.: 1,000

Extracció de peces malmeses d'encintat de pedra, i
nova col·locació de noves peces d'encitat de pedra
igual a l'existent, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou
transport de runa fins a contenidor.

Rend.: 1,000

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m

71,50144

Subtotal...

2,23878

COST DIRECTE

K9V1230K

0,52872
71,50144

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
14,53260

Materials:
u

1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K9D11J0K

PREU

7,51225

DESPESES INDIRECTES 0,00%

D070A4D1

76

PARTIDES D'OBRA

CODI

B0FG2JA3

Pàg.:

Data: 10/10/18

71,50 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

KAV1G00E

5,21175

Rend.: 1,000

Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel·les i
de 9,5 a 10 kg de pes per m2

44,76 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,800 /R x

24,00000 =

19,20000

A0140000

h

Manobre

0,800 /R x

20,06000 =

16,04800

Subtotal...

35,24800

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,9994

x

0,11000 =

0,10993

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,795

x

0,86000 =

0,68370

B9V12300

m

1,020

x

32,60000 =

33,25200

D070A4D1

m3

Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà,
de dues peces, frontal i estesa
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,015

x

111,93913 =

1,67909

h

Oficial 1a col·locador

0,010 /R x

24,00000 =

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,010 /R x

22,31000 =
Subtotal...

35,72472

0,22310
0,46310

35,24800

BAV1G00E

m2

Persiana enrotllable de fusta per a pintar, de lamel·les i
de 9,5 a 10 kg de pes per m2

1,000

44,29000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,46310

44,29000
44,29000

2,50%

COST DIRECTE

44,29000
0,01158
44,76468

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

0,24000

Materials:

Materials:
B05B1001

A0127000

35,72472

44,76468

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Pàg.:

Data: 10/10/18

77

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
u

KD111E71

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Treballs penjats verticals d'extracció de conexions
directes de banys a baixant, i nova realització de
conexió de desgüas a baixant, amb tub de PVC-U DN
45 mm de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1. Inclou retirada i
transport de runa fins a contenidor.

51,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

14E229E7

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica
de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada sense
incloure cèrcols ni llindes.
Inclou armadures d'arrencada del muret sobre el forjat
de pàrquing, així com el necessari per a aquesta unió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

Import

Mà d'obra:
A012PV00

h

A013J000

h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals
Ajudant lampista

40,75000 =

0,500 /R x

21,28000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,37500
21,28000
41,65500

41,65500

Materials:
BD13279B

m

BDW3B700
BDY3B700

1,000

x

3,65000 =

3,65000

u

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

5,46000 =

5,46000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

0,08000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,08000
9,19000

1,50%

9,19000
0,62483

COST DIRECTE

51,46983

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KKK13221

51,46983

Rend.: 1,000

Treballs penjats veticals de col·locació de reixeta de
ventilació plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada
mecànicament

19,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:

A013M000

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
h
h

Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals
Ajudant muntador

40,75000 =

0,350 /R x

21,31000 =

0,100 /R x

Subtotal...

14,26250
2,13100
16,39350

u

Reixeta de ventilació plana d'alumini pintada de 20x20
cm

1,000

2,83000 =

x

Subtotal...

16,39350

DESPESES AUXILIARS

2,83000
2,83000

1,50%

COST DIRECTE

2,83000
0,24590
19,46940

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,55 €

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
E4E2681L

Materials:
BKK13220

78

PARTIDES D'OBRA

CODI

A012PV00

Pàg.:

Data: 10/10/18

19,46940

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

1,000

x

36,45475 =

36,45475

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

80

PARTIDES D'OBRA

CODI
E4EZ3000

UA
kg

E4EZQ024

m3

DESCRIPCIÓ
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal
l'acceptació expressa de la DF
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de
225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

PREU
1,050

x

1,15099 =

1,20854

0,030

x

129,65352 =

3,88961

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 3

E225177F

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.

PREU
Rend.: 1,000

3,48 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

20,06000 =

0,010 /R x

Subtotal...
Subtotal...

41,55290

COST DIRECTE

0,20060

Maquinària:

41,55290

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

0,033 /R x

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

0,045 /R x

41,55290

45,00000 =
39,73000 =
Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,20060
0,20060

DESPESES AUXILIARS

41,55290

1,48500
1,78785
3,27285

1,50%

3,27285
0,00301

COST DIRECTE

3,47646

DESPESES INDIRECTES 0,00%
P- 2

m3

E2135342

Rend.: 1,000

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat,
amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

153,46 €

P- 4

Unitats

Preu €

Parcial

m3

E2R35067

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200 /R x

24,40000 =

29,28000

A0140000

h

Manobre

1,070 /R x

20,06000 =

21,46420

A0150000

h

Manobre especialista

3,000 /R x

20,76000 =
Subtotal...

62,28000
113,02420

113,02420

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500 /R x

15,65000 =

23,47500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,144 /R x

50,90000 =

7,32960

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200 /R x

6,61000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

7,93200
38,73660

1,50%

COST DIRECTE

38,73660
1,69536
153,45616

3,47646

Rend.: 1,000

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,
amb els criteris següents:- Excavacions en terreny fluix:
15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
Unitats

4,26 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,77000 =

0,110 /R x

Subtotal...

4,26470
4,26470

4,26470

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

153,45616
COST DIRECTE

4,26470

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,26470

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Pàg.:

Data: 10/10/18

81

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 5

E2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

PREU
Rend.: 1,383

NÚM

P- 7

Unitats

CODI

UA

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Preu €
22,26000 =

1,000 /R x

Subtotal...

Parcial

m3

E2RA7LP1

Import

16,09544
16,09544

COST DIRECTE

16,09544

16,09544

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

5,55 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Preu €

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,50 €

1,000

5,55000 =

x

Subtotal...

Parcial

Import

5,55000

5,55000

COST DIRECTE

5,55000

5,55000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

Unitats
t

19,50000

Materials:

Preu €

Parcial

kg

E441V125

Import

Materials:
B2RA73G1

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

16,09544

B2RA7LP1
m3

E2RA73G1

DESCRIPCIÓ

16,10 €

Maquinària:

P- 6

82

PARTIDES D'OBRA

NÚM

C1RA2500

Pàg.:

Data: 10/10/18

1,000

19,50000 =

x

Subtotal...

19,50000

19,50000

19,50000

5,55000

Rend.: 1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
estructura de badalot formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.
Unitats

2,10 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,50000

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015 /R x

A0135000

h

Ajudant soldador

0,015 /R x

24,40000 =
21,39000 =
Subtotal...

0,36600
0,32085
0,68685

0,68685

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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83

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
h

DESCRIPCIÓ
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

PREU
3,10000 =

0,015 /R x

Subtotal...

NÚM

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
estructura de badalot formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les
especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric,
cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls.

1,000

1,35000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

CODI
B0CH8960

m2

UA

B0CH8Q60

m2

B44ZB052

kg

B7C9GCP0

m2

0,04650

1,35000

1,35000
2,50%

DESCRIPCIÓ
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària
entre 55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial /m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària
entre 11 i 13 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial /m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 90 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W

0,04650
0,04650

Materials:
B44ZV02A

m2

E545M2HF

1,050

x

9,01000 =

9,46050

3,000

x

1,21000 =

3,63000

1,000

x

17,47000 =

17,47000

41,75800
2,50%

41,75800
0,29578
53,88478

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

m

E54ZV6AN

53,88478

Rend.: 1,000

Barana de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, soldada i raspada, de 12 mm de gruix, per
a una alçada de 245cm + dos plecs de 15cm, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Unitats

299,86 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350 /R x

24,00000 =

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,175 /R x

22,31000 =
Subtotal...

8,40000
3,90425
12,30425

12,30425

Materials:

Unitats

Preu €

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

24,00000 =

9,60000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x

22,31000 =

2,23100

Subtotal...

11,83100

Materials:
Cargol autoroscant amb volandera

8,55750

DESPESES INDIRECTES 0,00%

53,88 €

Import

Mà d'obra:

u

8,15000 =

COST DIRECTE

2,10052

Rend.: 1,000

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre
55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i una
massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb
6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària
entre 11 i 13 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial /m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils
omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a
160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

x

Subtotal...

2,10052

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU
1,050

DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 0,00%

B0A5AA00

84

1,35000
0,01717

COST DIRECTE

P- 9

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA

CODI
Maquinària:
C200P000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

16,500

x

0,16000 =

2,64000

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

8,000

x

0,16000 =

1,28000

B0CHT6AN

m

1,071

x

266,75000 =

285,68925

B7J50010

dm3

Barana de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, soldada i raspada, de 12 mm de gruix, per
a una alçada de 245cm + dos plecs de 15cm, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x

16,08000 =

0,40200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

287,37125
1,50%

COST DIRECTE

287,37125
0,18456
299,86006

DESPESES INDIRECTES 0,00%
11,83100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

299,86006

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 11

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 25 o 15 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000
Preu €

Unitats

Parcial

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

18,10 €

P- 13

E6185M1K

m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents
dels que normalment conformen la unitat.

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,175 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,175 /R x

20,06000 =
Subtotal...

4,20000
3,51050
7,71050

7,71050

Materials:
m3

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

0,200

51,36060 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,27212
10,27212

1,50%

10,27212
0,11566

COST DIRECTE

18,09828

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,09828

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
P- 12

86

PARTIDES D'OBRA

NÚM

D07AA000

Pàg.:

Data: 10/10/18

m

E5ZEV200

Rend.: 1,000

Formació d'esgraó amb supermaó de 1000x300x40
mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

24,00000 =

10,80000

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

20,06000 =

9,02700

Subtotal...

19,82700

u

D070A4D1

m3

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

2,000
0,005

x

0,25000 =

0,50000

x

111,93913 =

0,55970

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,420 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,210 /R x

20,06000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1,05970
2,50%

COST DIRECTE

10,08000
4,21260
14,29260

B0E244L1

u

D070A4D1

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

19,82700

11,9628

x

1,00000 =

11,96280

0,0149

x

111,93913 =

1,66789

Subtotal...
Subtotal...

Import

14,29260

Materials:

Materials:
B0F85240

Preu €

Mà d'obra:

21,38 €

Preu €

Unitats

28,28 €

DESPESES AUXILIARS

1,05970

13,63069
2,50%

0,35732

COST DIRECTE

0,49568

13,63069

28,28060

DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,38237

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,28060

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,38237
P- 14

u

E61ZV4S1

Rend.: 1,000

Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre
pàrquing i a edifici teatre, amb barra d'acer corrugat de
diàmetre 12 mm, de 100cm de longitud, fixat a forjat
mitjançant resines epoxi.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats

10,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

24,00000 =
Subtotal...

7,20000
7,20000

7,20000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

Data: 10/10/18

UA
u

DESCRIPCIÓ
Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre
pàrquing i a edifici teatre, amb barra d'acer corrugat de
diàmetre 12 mm, de 100cm de longitud, fixat a forjat
mitjançant resines epoxi.

PREU
1,000

3,05000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,05000

3,05000
1,50%

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 16

E731HXM6LBIP

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3
segons UNE 104402, de densitat superficial 6.7 kg/m2,
de dues làmines una d'oxiasfalt LBN 40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una de
betum modificat LBM-30/M-NA sense armadura,
adherida en calent. Article: ref. 2121-20 de la serie
Emprimació i preparació de suport i sistemes líquids
d'ASFALTEX

3,05000
0,10800

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU
Rend.: 0,839

31,49 €

Preu €

Unitats

10,35800

Parcial

10,35800

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250 /R x

24,00000 =
22,31000 =
Subtotal...

m2

E713878K

14,30274
6,64779
20,95053

20,95053

Materials:

Rend.: 1,000

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada sobre
capa separadora amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest
criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament
específic dels acords amb els paraments o elements
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i cavalcaments.

Import

Mà d'obra:

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 15

88

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
B61ZV4SA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

13,43 €

B71140C0

m2

B713Q0M0

m2

B7Z24000LBIP

kg

Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura
de film de material polietilè de 95 g/m2
Làmina de betum modificat amb autoprotecció
metàl·lica LBM (SBS) 30/M-NA sense armadura
Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per
preparació de suport, consistència líquida, Primer
d'impermeabilització, bidó de 20 kg, ref. 2121-20 de la
serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids d'ASFALTEX

1,100

x

4,09000 =

4,49900

1,100

x

5,01000 =

5,51100

0,300

x

0,72000 =

0,21600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,22600
1,50%

10,22600
0,31426

COST DIRECTE

31,49079

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Unitats

Preu €

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,49079

Rend.: 1,000

1,40 €

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

24,00000 =

4,80000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x

22,31000 =

2,23100

Subtotal...

7,03100

P- 17

m2

E7A24H0L

7,03100

Materials:
B7119080

m2

B7B11170

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100

x

4,98000 =

5,47800

1,100

x

0,74000 =

0,81400

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
150 μm i 144 g/m2, col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents
a retalls i cavalcaments.

Preu €

Unitats
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,29200
1,50%

COST DIRECTE

6,29200
0,10547

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Oficial 1a col·locador

0,030 /R x

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015 /R x

13,42846

DESPESES INDIRECTES 0,00%
13,42846

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

24,00000 =
22,31000 =
Subtotal...

0,72000
0,33465
1,05465

1,05465

Materials:
B7711H00

m2

Vel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2

1,100

x

0,30000 =
Subtotal...

0,33000
0,33000

0,33000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,50%

0,01582

COST DIRECTE

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 19

E83B516E

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3
m, amb pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i
1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
realment, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,40047

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E81135C1

1,40047

Rend.: 1,636

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Preu €

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,350 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,675 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Import

13,04873
5,45328
18,50201

18,50201

Materials:

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,560 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,280 /R x

20,06000 =
Subtotal...

Import

B0G1730D

m2

0,0184

x

111,93913 =

x

104,36000 =

105,40360

B83Z1100

u

10,000

x

0,23000 =

2,30000

B9CZ1000

kg

Beurada blanca

0,405

x

0,80000 =

0,32400

D0701641

m3

0,021

x

82,17700 =

1,72572

D0701911

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0011

x

100,26250 =

0,11029

8,21516
3,43325
11,64841

1,010

Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu
superior, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i
aresta viva a les quatre vores
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

Subtotal...

11,64841

Materials:
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

128,92 €

Mà d'obra:

Unitats

m3

PREU
Rend.: 2,483

Unitats

14,00 €

Mà d'obra:

D070A4D1

90

PARTIDES D'OBRA

CODI

DESPESES AUXILIARS

P- 18

Pàg.:

Data: 10/10/18

DESPESES AUXILIARS

2,05968

109,86361
3,00%

109,86361
0,55506

COST DIRECTE

128,92068

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,05968
2,50%

COST DIRECTE

0,29121

P- 20

m

E8J4U040

13,99930

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

128,92068

Rend.: 1,000

54,47 €

2,05968

13,99930

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb
pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

20,06000 =
Subtotal...

7,20000
3,00900
10,20900

Materials:
B0G1U040

m

Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de
gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire

1,020

x

42,91000 =

43,76820

10,20900

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Pàg.:

Data: 10/10/18

91

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D070A4D1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

DESCRIPCIÓ
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

PREU
0,003

111,93913 =

x

NÚM

0,33582

CODI
B0K1C65M

UA
m

DESCRIPCIÓ
Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre suports de la
xapa de jardinera.

44,10402
1,50%

44,10402

m2

EABGV9B1

13,74 €

127,25974

Rend.: 1,000

Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de
L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i
bastiment, acabat per a pintar, col·locat. Inclou pintura
antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats

146,21 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000
Unitats

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

24,00000 =

2,40000

A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

20,06000 =

4,41320

Subtotal...

6,81320

h

Oficial 1a manyà

65,29000 =

x

BABGV5B2

m2

Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de
L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i
bastiment, acabat per a pintar, col·locat. Inclou pintura
antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

6,81320

1,000

6,82281

DESPESES AUXILIARS

6,82281
1,50%

Subtotal...

6,82281

6,05750

140,00000

140,00000
2,50%

140,00000
0,15144

COST DIRECTE

146,20894

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,10220

COST DIRECTE

6,05750

140,00000 =

x

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

6,05750

Materials:

Materials:
0,1045

24,23000 =

0,250 /R x

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,61574
127,25974

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 23

m3

85,59500

54,46615

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

85,59500
1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%

54,46615

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,95500

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2

7,71000 =

x

DESPESES AUXILIARS

0,15314

COST DIRECTE

E936V8B0

PREU
10,500

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

B065910B

92

PARTIDES D'OBRA
UA

Subtotal...

P- 21

Pàg.:

Data: 10/10/18

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,73821

146,20894

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

m2

E9QCR65M

13,73821

Rend.: 1,000

Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre suports de la
xapa de jardinera.

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,900 /R x

24,28000 =

21,85200

A013A000

h

Ajudant fuster

0,900 /R x

21,33000 =

19,19700

Subtotal...

41,04900

Materials:
B0A616J0

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

8,000

x

u

EABGV9B2

127,26 €

Preu €

Unitats

P- 24

0,58000 =

4,64000

Rend.: 1,000

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada.
Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats

270,34 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000
41,04900

h

Oficial 1a manyà

0,250 /R x

24,23000 =
Subtotal...

Materials:

6,05750
6,05750

6,05750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

94

PARTIDES D'OBRA

CODI
BABGA5B2

UA
u

BAZGC360

u

DESCRIPCIÓ
Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada.
Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

PREU
1,000

x

239,17000 =

239,17000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

NÚM

CODI

P- 26

EB12VFB1

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de
40 mm de diàmetre, ancorada a l'obra, per mitjà de
pipetes, amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

Preu €

Unitats

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

264,13000
2,50%

COST DIRECTE

Parcial

Import

Mà d'obra:

264,13000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

24,00000 =

7,20000

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,500 /R x

23,18000 =

11,59000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

0,15144

A013E000

h

Ajudant vidrier

0,500 /R x

20,99000 =

10,49500

270,33894

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

20,06000 =

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

114,32 €

270,33894

Subtotal...

4,01200
47,23900

47,23900

Materials:
P- 25

m

EB122FA5

Rend.: 1,000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i
plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

B0710180

t

BB127V01

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de
40 mm de diàmetre, ancorada a l'obra, per mitjà de
pipetes, amb morter.

187,27 €

0,0087

x

34,73000 =

0,30215

1,000

x

65,60000 =

65,60000

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:

65,90215
2,50%

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

24,00000 =

7,20000

COST DIRECTE

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

20,06000 =

4,01200

Subtotal...

25,15400

25,15400

Materials:
B0710180

t

BB127WAG

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i
plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de
100 cm d'alçària

0,0087

x

34,73000 =

1,000

x

161,18000 =

0,30215

161,18000

P- 27

m

EB12VFBB

1,18098
114,32213
114,32213

Rend.: 1,000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 60 mm de diàmetre, travesser superior i muntants
en trems, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

152,72 €

Preu €

Unitats

65,90215

Parcial

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

161,48215
2,50%

COST DIRECTE

161,48215

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

24,00000 =

7,20000

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,500 /R x

23,18000 =

11,59000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

0,62885

A013E000

h

Ajudant vidrier

0,500 /R x

20,99000 =

10,49500

187,26500

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

20,06000 =

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0122000

187,26500

Subtotal...

4,01200
47,23900

Materials:
B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0087

x

34,73000 =

0,30215

47,23900

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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95

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BB127WB2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

96

PARTIDES D'OBRA
UA
m

DESCRIPCIÓ
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i superior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 125 cm i perfil de
20x20x2 mm, per a rebre vidre, de 100 a 120 cm
d'alçària

PREU
1,000

104,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 30

F2111044

m3

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum
aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació,
transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb
bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

PREU

104,00000

104,30215
2,50%

104,30215

Parcial

Import

Mà d'obra:

152,72212

A0140000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,45 €

Preu €

Unitats

1,18098

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

h

Manobre

20,06000 =

0,090 /R x

152,72212

Subtotal...

1,80540
1,80540

1,80540

Maquinària:
P- 28

m2

ED5L1HA3

Rend.: 1,000

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

9,24 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,045 /R x

73,78000 =

C131B2A0

h

Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t

0,045 /R x

51,09000 =
Subtotal...

Unitats

Preu €

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

Mà d'obra:

3,32010
2,29905
5,61915

1,50%

0,02708

COST DIRECTE

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,060 /R x

24,00000 =

1,44000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,030 /R x

22,31000 =

0,66930

Subtotal...

2,10930

5,61915

7,45163

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,45163

2,10930

Materials:
B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,15000 =

0,30000

BD5L1HA0

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb
nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2

1,100

x

6,18000 =

6,79800

P- 31

m2

F2194JE1

Rend.: 1,000

Demolició de paviment existent i solera de formigó, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre
camió

16,42 €

Preu €

Unitats

Parcial

DESPESES AUXILIARS

7,09800
1,50%

COST DIRECTE

7,09800

A0150000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Manobre especialista

20,76000 =

0,466 /R x

Subtotal...

0,03164

9,67416

9,23894

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233 /R x

15,65000 =

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,058 /R x

50,90000 =
Subtotal...

EG14V102

u

Instal.lació elèctrica per a enllumenat, soterrada en
zona d'urbanització, composta per rases de
instal.lacions, a profunditat indicada a projecte, estesa
de tub corrugat de polietilè, formigonat de tubs, reblert
de rases amb compactació manual, col.locacció de
cinta senyalitzadora de instal.lacions elèctriques, amb
posterior reblert de terres, fins a cota de bases de
paviment. Inclou connexions a quadres existents i
sensors crepusculars, connexions a elements de
enllumenat. Inclou sensor crepuscular, fixat a façana
del teatre. Inclou cabeljat de enllumenat, amb
connexionat i proves incloses. Inclou baines d'acer
anclades a paret, per a posterior grapat de la
instal.lació a paret, incloent també passatubs
horitzontal en paret de façana. Inclou pericons de
registre, amb bastiment i tapa.

Rend.: 1,000

9,67416
9,67416

Maquinària:

9,23894

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 29

Import

Mà d'obra:
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

3.100,00 €

3,64645
2,95220
6,59865

1,50%

6,59865
0,14511

COST DIRECTE

16,41792

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

m

F21B3001

16,41792

Rend.: 1,000

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Unitats

16,69 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,052 /R x

24,00000 =

1,24800

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300 /R x

24,40000 =

7,32000

A0140000

h

Manobre

0,210 /R x

20,06000 =

4,21260

A0150000

h

Manobre especialista

0,060 /R x

20,76000 =

1,24560

Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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97

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

98

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

14,02620

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

14,02620

PREU
DESPESES AUXILIARS

Maquinària:

1,50%

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,030 /R x

15,65000 =

0,46950

COST DIRECTE

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,300 /R x

6,61000 =

1,98300

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,45250
1,50%

0,59278
78,35513

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,35513

2,45250
0,21039

COST DIRECTE

16,68909

P- 35

u

F21Q1121

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,68909

Rend.: 1,000

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

10,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 33

m

F21D3JJ1

A0150000

Rend.: 1,000

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Preu €

Parcial

Manobre especialista

20,76000 =

0,208 /R x

Subtotal...

4,31808
4,31808

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

C1503000

h

Camió grua

0,100 /R x

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,104 /R x

15,65000 =

1,62760

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,029 /R x

50,90000 =

1,47610

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,10370
1,50%

4,31808

P- 36

1,50%

m2

F22113L2

C1311440

10,32128

Rend.: 1,000

0,54 €

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.No inclou la tala d'arbres.

Preu €

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

89,49000 =

0,006 /R x

Subtotal...
Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A0140000

h

Manobre

0,560 /R x

20,06000 =

11,23360

A0150000

h

Manobre especialista

1,125 /R x

20,76000 =

23,35500

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125 /R x

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

39,51860

43,03000 =

0,53694
0,53694

0,53694

0,53694

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,51860

P- 37

m2

F227T00F

16,72875
21,51500
38,24375

Import

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Maquinària:

Subtotal...

Parcial

COST DIRECTE

Mà d'obra:

14,87000 =

0,06228
10,32128

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Subtotal...

6,10700

Maquinària:

78,36 €

Preu €

4,54200
6,10700

DESPESES INDIRECTES 0,00%
3,10370

7,48655

Rend.: 1,000

Unitats

4,15200

1,56500

COST DIRECTE

7,48655

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

45,42000 =

DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 0,00%

u

15,65000 =

0,06477

COST DIRECTE

F21H1641

4,15200
4,15200

Subtotal...

Maquinària:

P- 34

20,76000 =

0,200 /R x

Maquinària:

Import

Mà d'obra:
h

Manobre especialista

Subtotal...
Unitats

A0150000

h

7,49 €

Rend.: 1,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.
Unitats

38,24375

0,53694

1,33 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

59,15000 =

0,59150

Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C13350C0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

100

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

PREU
67,39000 =

0,011 /R x

Subtotal...

NÚM

1,33279

1,33279

Rend.: 1,000

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

DESCRIPCIÓ

PREU
13,54426

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,017

x

16,68000 =

0,28356

B9FA6472

m2

1,050

x

18,63000 =

19,56150

D0701821

m3

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm ii de
40x20cm, de 7 cm de gruix, de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, tipus Vulcano o equivalent
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

0,0504

x

93,40360 =

4,70754

2,49 €

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

24,00000 =
22,31000 =
Subtotal...

0,96000

24,55260
1,50%

24,55260
0,20316

COST DIRECTE

38,30002

DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,44620
1,40620

13,54426

Materials:

1,33279

1,33279

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

UA

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 0,00%

F7B451F0

CODI

0,74129

COST DIRECTE

P- 38

Pàg.:

Data: 10/10/18

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,40620

38,30002

Materials:
B7B151F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100

0,97000 =

x

1,06700
P- 40

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,06700
1,50%

107,99 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

2,49429

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,370

Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant
Vicenç de gra petit buixardada, de 3 cm de gruix,
col·locada amb morter
Unitats

0,02109

COST DIRECTE

m2

F9V1UC60

1,06700

2,49429

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

20,06000 =
Subtotal...

17,51825
7,32117
24,83942

24,83942

Materials:
P- 39

m2

F9F5VE0F

Rend.: 1,751

Paviment de peces de formigó de forma rectangular, de
mides 60x40cm i de 40x20cm, i 7 cm de gruix, tipus
Vulcano o equivalent, seguint l'especejament i
indicacions de plànols de projecte. Col·locats sobre
capa de morter de ciment, de consistència tova i
dossificació mínima de 380kg/m3, de 4cm de gruix i
reblert de junts amb sorra fina. El criteri de colors serà
el definit a projecte i/o segons les indicacions de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments
interiors:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

B0G1UM41

m2

D070A6C1

m3

Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
abuixardada, de 4 cm de gruix
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

38,30 €

1,020

x

79,14000 =

80,72280

0,020

x

102,84373 =

2,05687

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

82,77967
1,50%

82,77967
0,37259

COST DIRECTE

107,99168

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 41

Unitats

Preu €

Parcial

m

FCANV150

Import

Mà d'obra:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,99168

Rend.: 1,000

63,09 €

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample
exterior 150mm i alçaria exteriors entre 100mm, per
recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per
protecció lateral i sistema de fixació sense cargols,
amb mitjans manuals.
Unitats

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,700 /R x

23,85000 =

9,53455

Mà d'obra:

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

20,06000 =

4,00971

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

Preu €
23,85000 =

Parcial
4,77000

Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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101

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/10/18

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
20,06000 =

0,200 /R x

Subtotal...

4,01200
8,78200

NÚM

CODI

P- 44

FCANSV50F

UA
m

8,78200

Materials:
B0710150

t

BDKZV150

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample
exterior 150mm i alçaria exteriors entre 100mm, per
recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per
protecció lateral i sistema de fixació sense cargols,
amb mitjans manuals.

0,0053

x

33,80000 =

0,17914

1,000

x

54,00000 =

54,00000

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 6,103

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o
equivalent, ample exterior 200mm i alçària exterior
162mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

51,10 €

Preu €

Unitats

Parcial

DESPESES AUXILIARS

54,17914
1,50%

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

23,85000 =

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

63,09287

B0710150

t

BDKZVGBF

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o
equivalent, ample exterior 200mm i alçària exterior
162mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 43

u

m

FCANS350F

Instal-lació de sanejament, per a recollida d'aigües
pluvials de la zona de urbanització, composta per rases
de instal.lacions, a profunditat indicada a projecte,
estesa de tub, reblert de rases amb compactació
manual, fins a cota de bases de paviment. Inclou
connexions a pous exitents, a reixes de recollida
d'aigües, formació de rases i reblert, tubs i tot el
necessari.

Rend.: 1,000

Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o
equivalent, ample exterior 360mm i alçària exterior
150mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

Rend.: 0,823

63,09287

0,0053

x

33,80000 =

0,17914

1,000

x

48,00000 =

48,00000

DESPESES AUXILIARS
1.850,00 €

48,17914
1,50%

51,10024

P- 45

u

FHR1VMP1

76,00 €

Parcial

Import

2.361,76 €

Preu €

Unitats
Preu €

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,600 /R x

24,65000 =

14,79000
5,28500

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400 /R x

23,85000 =

11,59174

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

21,14000 =

h

Manobre

0,400 /R x

20,06000 =

9,74970

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

20,06000 =

21,34144

21,34144

Materials:

BDKZVGB0

u

0,0053

x

33,80000 =

0,17914

1,000

x

54,16000 =

54,16000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

54,33914
1,50%

COST DIRECTE

Subtotal...

5,01500
25,09000

25,09000

Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

39,24000 =

0,250 /R x

Subtotal...

9,81000
9,81000

9,81000

Materials:

54,33914
0,32012
76,00070

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Mà d'obra:

A0140000

Subtotal...

51,10024

Rend.: 1,000

Fanal amb columna troncocònica d'acer galvanitzat,
amb dos projectors LED, col·locat sobre dau de
formigó. Inclou la formació del dau de formigó, perns i
plaques per a les fixacions, així com tots els treballs
necessaris per a la instal.alció del fanal.

A012N000

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o
equivalent, ample exterior 360mm i alçària exterior
150mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.

48,17914
0,04317

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

t

2,87793

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

B0710150

1,31476
2,87793

Subtotal...
FCANV151

1,56317

Materials:

54,17914
0,13173

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
Subtotal...

P- 42

102

76,00070

B064500C

m3

BHR11MP1

u

BHWM1000

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Fanal amb columna d'acer galvanitzat, amb 2
llumeneres LED
Part proporcional d'accessoris per a columnes

0,2789

x

58,04000 =

16,18736

1,000

x

2.270,00000 =

2.270,00000

1,000

x

40,05000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

40,05000
2.326,23736

2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2.326,23736
0,62725
2.361,76461
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 46

FJS5V101

u

P- 47

FJSAV021

u

Instal-lació de reg, soterrada en zona d'urbanització,
composta per rases de instal.lacions, a profunditat
indicada a projecte, estesa de tub per a reg, reblert de
rases amb compactació manual, fins a cota de bases
de paviment. Inclou connexions a armari existent de
reg, formació de rases i reblert, tubs, vàlvules i tot el
necessari. Inclou degoters de reg en jardineres i en
zona verda del passatge.

Rend.: 1,000

Programador de reg amb alimentació a 9 V, TBOS
RAINBIRD o equivalent, sistema de programació per
teclat al programador, de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als a la xarxa elèctrica que
s'incorporarà en una jardinera.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

Rend.: 1,000

NÚM

2.361,76461

2.450,00 €

CODI
Materials:

UA

BQ221030

u

D060M0B2

m3

Oficial 1a muntador

Preu €

Parcial

Import

P- 49

u

FR419239

24,65000 =

0,800 /R x

19,72000
19,72000

1,000

127,29000 =

x

127,29000
2,50%

u

Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a 16 cm,
en contenidor de 35 l

6,05374

171,92374
1,50%

171,92374
0,36968
199,38341

COST EXECUCIÓ MATERIAL

199,38341

Rend.: 1,000

73,79 €

Preu €

1,000

73,79000 =

x

Import

73,79000
73,79000

COST DIRECTE

0,49300

73,79000

73,79000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,79000

147,50300
P- 50

Rend.: 1,000

Paperera de peu de planxa galvanitzada perforada de
1mm de gruix, d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat,
amb suports de tub metàl.lic de ø40×1,5 mm. Tot
plintat amb pintura epoxídica de color RAL 7011. Inclou
fixacions mecàniques a paviment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Parcial

127,29000

147,50300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

FR44F629

199,38 €

Rend.: 1,000

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons
fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

127,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,400 /R x

24,00000 =

9,60000

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

20,06000 =

15,04500

Subtotal...

24,64500

0,750 /R x

3,26000 =
Subtotal...

24,64500

u

Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000

x

127,22000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,44500
2,44500

BR44F629

Subtotal...

Maquinària:
Martell trencador manual

76,43614 =

Subministrament de Brachychiton acerifolius de
perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

DESPESES INDIRECTES 0,00%

h

x

Materials:

127,29000

COST DIRECTE

C2001000

0,0792

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

u

165,87000

Unitats
19,72000

BR419239

FQ22V031

165,87000 =

DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

P- 48

x

COST DIRECTE

Materials:
Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat al programador, preu mitjà, per
a un nombre màxim de 2 estacions

1,000

DESPESES AUXILIARS

147,50 €

Subtotal...
u

PREU

Subtotal...

Unitats
h

DESCRIPCIÓ
Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

Mà d'obra:

BJSA1021

104

PARTIDES D'OBRA

CODI

A012M000

Pàg.:

Data: 10/10/18
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NÚM
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

127,22000

CODI
C1101200

h

UA

DESCRIPCIÓ
Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400 /R x

PREU

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,200 /R x

15,65000 =
6,61000 =
Subtotal...

P- 51

kg

FR9A3233

Rend.: 1,000

Planxa de acer galvanitzat, de 12mm de guix, per a
tanca de jardineres, soldat i raspat.

5,50 €

Preu €

Unitats

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

m2

Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0.6
mm de gruix

0,380

14,48000 =

x

Subtotal...

m

K21GV004

5,50240

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50%

7,58200
0,52091
42,83051

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,83051

Rend.: 1,000

0,68 €

5,50240
P- 55

COST DIRECTE

1,32200
7,58200

DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,50240
5,50240

6,26000

COST DIRECTE

Materials:
B0CHL50A

106

5,50240

Arrencada de línea elèctrica soterrada. Inclou calblejat,
corrugats, desconnexió als elements als que dóna
servei, així com tot el necessari per a la retirada de la
instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 52

m3

FR9BS678

A012H000

Rend.: 1,000

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, a granel (MA)

h

Oficial 1a electricista

Subtotal...
Preu €

Unitats

Parcial

DESPESES AUXILIARS
m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

1,000

25,87000 =

x

25,87000

25,87000

COST DIRECTE

P- 54

m2

K214VJ34

P- 56

m2

K9Z4A615

25,87000

Rend.: 1,000

Previsió econòmica a justificar per al compliment del
Programa de Control de Qualitat de l'obra. Inclou
contractació de laboratoris acreditats i homologats.

0,67553

Rend.: 1,000

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

2,54 €

Preu €

Unitats

2.959,51 €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Rend.: 1,000

Enderroc d'escla d'urbanització, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou l'enderroc de tots els elements que
l'integren.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,018 /R x

23,85000 =

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,018 /R x

21,17000 =

42,83 €

Subtotal...

0,42930
0,38106
0,81036

0,81036

Materials:

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,200 /R x

24,40000 =

4,88000

A0140000

h

Manobre

0,660 /R x

20,06000 =

13,23960

A0150000

h

Manobre especialista

0,800 /R x

20,76000 =
Subtotal...

Maquinària:

0,67553

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,87000

25,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

0,66555
0,00998

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES 0,00%

J060VPCQ

1,50%

DESPESES INDIRECTES 0,00%
Subtotal...

P- 53

0,66555
0,66555

Import

Materials:
BR3P2210

24,65000 =

0,027 /R x

25,87 €

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B34153

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

0,0122

x

1,22000 =

0,01488

1,200

x

1,42000 =

1,70400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,71888
1,50%

COST DIRECTE

1,71888
0,01216
2,54140

DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,60800
34,72760

B0A14200

34,72760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,54140
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108

PARTIDES ALÇADES

CODI

UA
u

KR61223B

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

34,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

CODI

UA

h

Oficial 1a jardiner

0,050 /R x

28,01000 =

1,40050

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,100 /R x

26,24000 =

2,62400

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,190 /R x

24,86000 =

4,72340

Subtotal...

8,74790

Partida corresponent als treballs de seguretat i salut.

HX11X020

m

Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre
de sostre reticular, amb sistema de seguretat amb tots
els requisits reglamentaris en previsió de caigudes,
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap
dels puntals

0,00 €

K218D6A0

m2

Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

116,16 €

K21QU300

u

Desmuntatge d'element de petit equipament a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o càrrega sobre camió o
contenidor

50,00 €

K83B61HE

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3
m, amb pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a
2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6

242,67 €

K898JTA0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a base
de silicat, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

4,57 €

K9B4127K

m2

Paviment amb peces de marbre vermell alicante de
150x60. Material de suport, borada i neteja inclós.

5.175,23 €

KESGRFACH

u

Enfoscat i posterior aplicació de varies capes d'estuc
amb arids fins, pols de marbre i grasa, i posterior
esgrafiat previ calc del dibuix.

2.200,00 €

KMENSFACH

u

Reproducció de mènsula de mesures 35x35x25cm i
motlle corregut de pedra artificial situada sota tribuna
de la mateixa forma i textura que les existents a plantes
superiors.

5.637,61 €

KPINTPORT

m2

Raspat i polit de la superficie de la porta principal i del
pilar, amb un posterior acabat amb una capa d'esmalt
sintètic, brillantor i satinat previa proteccióne
imprimació amb antioxidant.

700,00 €

KPINTVEST

m2

Subministrament i col·locació de dues capes de pintura
de dos colors per paraments verticals i horitzontals de
vestíbul, incloent el primer tram d'escala.

1.826,55 €

KSANTRIB

u

Sanejament i reparació de les parts deteriorades de la
tribuna

589,92 €

KVINPVEST

m2

Vinilat de cuatre portes de vestíbul, color a triar per la
comunitat de propietaris.

326,70 €

Import

8,74790

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,2294 /R x

50,90000 =

11,67646

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,190 /R x

32,53000 =

6,18070

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,090 /R x

42,91000 =

3,86190

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,050 /R x

43,03000 =
Subtotal...

2,15150
23,87056

23,87056

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,1024

x

1,16000 =

0,11878

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0512

x

40,72000 =

2,08486

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,20364
1,50%

COST DIRECTE

2,20364
0,13122
34,95332

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU

u

Mà d'obra:
A012P000

DESCRIPCIÓ

HSS00001

34,95332

1.500,00 €
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ALTRES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K2181111

m2

Treballs verticals

PREU
28,57 €
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1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

14E229E7

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Inclou armadures d'arrencada del muret sobre el forjat de pàrquing, així com el necessari per a
aquesta unió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

41,55 €

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de
runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

153,46 €

P- 2

E2135342

m3

PREU

P- 3

E225177F

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,48 €

P- 4

E2R35067

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:- Excavacions en terreny
fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

4,26 €

P- 5

E2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.
(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

16,10 €
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P- 6

E2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

19,50 €

P- 7

E2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el
que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

5,55 €

P- 8

E441V125

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura de badalot formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

2,10 €

P- 9

E545M2HF

m2

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és
un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i
una alçària entre 55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial /m2,
acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de
planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11
i 13 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a
separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

53,88 €

P- 10

E54ZV6AN

m

Barana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, soldada i raspada, de 12 mm de gruix,
per a una alçada de 245cm + dos plecs de 15cm, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

299,86 €

P- 11

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 25 o 15 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat
(DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

18,10 €

P- 12

E5ZEV200

m

Formació d'esgraó amb supermaó de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

21,38 €
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P- 13

E6185M1K

m2

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

28,28 €

PREU

P- 14

E61ZV4S1

u

Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre pàrquing i a edifici teatre, amb barra d'acer
corrugat de diàmetre 12 mm, de 100cm de longitud, fixat a forjat mitjançant resines epoxi.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

10,36 €

P- 15

E713878K

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina,
de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat,
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

13,43 €

Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial
6.7 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LBN 40-PE amb armadura de film de polietilè de 95
g/m2 i una de betum modificat LBM-30/M-NA sense armadura, adherida en calent. Article: ref.
2121-20 de la serie Emprimació i preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

31,49 €

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 μm i 144 g/m2, col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments.
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1,40 €

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:2:10, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja
dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(CATORZE EUROS)

14,00 €

P- 16

P- 17

P- 18

E731HXM6LBIP

E7A24H0L

E81135C1

m2

m2

m2
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P- 19

E83B516E

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una
cara buixardada, preu superior, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de
la DT.
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

128,92 €

P- 20

E8J4U040

m

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos
cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

54,47 €

P- 21

E936V8B0

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

13,74 €

P- 22

E9QCR65M

m2

Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix, col·locat amb fixacions mecàniques sobre suports
de la xapa de jardinera.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

127,26 €

P- 23

EABGV9B1

m2

Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes
i bastiment, acabat per a pintar, col·locat. Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

146,21 €

P- 24

EABGV9B2

u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x210 cm, amb bastidor
de L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar,
col·locada. Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

270,34 €

P- 25

EB122FA5

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior
i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm
de gruix, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

187,27 €

P- 26

EB12VFB1

m

Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, ancorada a l'obra, per
mitjà de pipetes, amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

114,32 €

P- 27

EB12VFBB

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 60 mm de diàmetre, travesser superior i
muntants en trems, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

152,72 €

P- 28

ED5L1HA3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament
vertical
(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

9,24 €

P- 29

EG14V102

u

Instal.lació elèctrica per a enllumenat, soterrada en zona d'urbanització, composta per rases de
instal.lacions, a profunditat indicada a projecte, estesa de tub corrugat de polietilè, formigonat de
tubs, reblert de rases amb compactació manual, col.locacció de cinta senyalitzadora de
instal.lacions elèctriques, amb posterior reblert de terres, fins a cota de bases de paviment. Inclou
connexions a quadres existents i sensors crepusculars, connexions a elements de enllumenat.
Inclou sensor crepuscular, fixat a façana del teatre. Inclou cabeljat de enllumenat, amb connexionat
i proves incloses. Inclou baines d'acer anclades a paret, per a posterior grapat de la instal.lació a
paret, incloent també passatubs horitzontal en paret de façana. Inclou pericons de registre, amb
bastiment i tapa.
(TRES MIL CENT EUROS)

3.100,00 €
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P- 30

F2111044

m3

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos,
amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

7,45 €

P- 31

F2194JE1

m2

Demolició de paviment existent i solera de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i
càrrega sobre camió
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

16,42 €

16,69 €

PREU
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P- 42

FCANV151

u

Instal-lació de sanejament, per a recollida d'aigües pluvials de la zona de urbanització, composta
per rases de instal.lacions, a profunditat indicada a projecte, estesa de tub, reblert de rases amb
compactació manual, fins a cota de bases de paviment. Inclou connexions a pous exitents, a reixes
de recollida d'aigües, formació de rases i reblert, tubs i tot el necessari.
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.850,00 €

P- 43

FCANS350F

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o equivalent, ample exterior 360mm i alçària
exterior 150mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans
manuals.
(SETANTA-SIS EUROS)

76,00 €

P- 44

FCANSV50F

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o equivalent, ample exterior 200mm i alçària
exterior 162mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans
manuals.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

51,10 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 32

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 33

F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó
amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

7,49 €

P- 34

F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

78,36 €

P- 45

FHR1VMP1

u

Fanal amb columna troncocònica d'acer galvanitzat, amb dos projectors LED, col·locat sobre dau
de formigó. Inclou la formació del dau de formigó, perns i plaques per a les fixacions, així com tots
els treballs necessaris per a la instal.alció del fanal.
(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

2.361,76 €

P- 35

F21Q1121

u

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

10,32 €

P- 46

FJS5V101

u

2.450,00 €

P- 36

F22113L2

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de
la DT.No inclou la tala d'arbres.
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,54 €

Instal-lació de reg, soterrada en zona d'urbanització, composta per rases de instal.lacions, a
profunditat indicada a projecte, estesa de tub per a reg, reblert de rases amb compactació manual,
fins a cota de bases de paviment. Inclou connexions a armari existent de reg, formació de rases i
reblert, tubs, vàlvules i tot el necessari. Inclou degoters de reg en jardineres i en zona verda del
passatge.
(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P- 47

FJSAV021

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, TBOS RAINBIRD o equivalent, sistema de
programació per teclat al programador, de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als a la
xarxa elèctrica que s'incorporarà en una jardinera.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

147,50 €

P- 48

FQ22V031

u

Paperera de peu de planxa galvanitzada perforada de 1mm de gruix, d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, amb suports de tub metàl.lic de ø40×1,5 mm. Tot plintat amb pintura epoxídica de color
RAL 7011. Inclou fixacions mecàniques a paviment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

199,38 €

P- 49

FR419239

u

Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 50

FR44F629

u

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P- 51

FR9A3233

kg

Planxa de acer galvanitzat, de 12mm de guix, per a tanca de jardineres, soldat i raspat.
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P- 37

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

1,33 €

P- 38

F7B451F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

2,49 €

P- 39

F9F5VE0F

m2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular, de mides 60x40cm i de 40x20cm, i 7 cm de
gruix, tipus Vulcano o equivalent, seguint l'especejament i indicacions de plànols de projecte.
Col·locats sobre capa de morter de ciment, de consistència tova i dossificació mínima de
380kg/m3, de 4cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina. El criteri de colors serà el definit a
projecte i/o segons les indicacions de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

38,30 €

73,79 €

127,22 €

5,50 €

P- 40

F9V1UC60

m2

Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit buixardada, de 3 cm de gruix,
col·locada amb morter
(CENT SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

107,99 €

P- 52

FR9BS678

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, a
granel (MA)
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

25,87 €

P- 41

FCANV150

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample exterior 150mm i alçaria exteriors entre
100mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral i sistema de fixació
sense cargols, amb mitjans manuals.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

63,09 €

P- 53

J060VPCQ

u

Previsió econòmica a justificar per al compliment del Programa de Control de Qualitat de l'obra.
Inclou contractació de laboratoris acreditats i homologats.
(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

2.959,51 €
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P- 54

K214VJ34

m2

Enderroc d'escla d'urbanització, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou l'enderroc de tots els elements que l'integren.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de
la DT.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

42,83 €

P- 55

K21GV004

m

Arrencada de línea elèctrica soterrada. Inclou calblejat, corrugats, desconnexió als elements als
que dóna servei, així com tot el necessari per a la retirada de la instal.lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,68 €

P- 56

K9Z4A615

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,54 €

P- 57

KR61223B

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

34,95 €

PREU

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS
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P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

CODI
14E229E7

E2135342

E225177F

E2R35067

UA
m2

m3

m3

m3

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ
Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Inclou armadures d'arrencada del muret sobre el forjat de pàrquing, així com
el necessari per a aquesta unió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
Altres conceptes
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
Altres conceptes
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
Altres conceptes

Pàg.:

1
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P- 5

E2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.
Altres conceptes

P- 6

E2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

B2RA73G1
41,55 €
153,46 €
P- 7

E2RA7LP1

m3

153,46 €
3,48 €

3,48 €

B2RA7LP1

4,26 €

P- 8

4,26 €

Data: 10/10/18

E441V125

kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura de badalot formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

Pàg.:

2

PREU
16,10 €

16,10 €
19,50 €

19,50000 €

0,00 €
5,55 €

5,55000 €

0,00 €
2,10 €
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CODI
B44ZV02A

E545M2HF

UA

m2

B0A5AA00
B0CH8960

B0CH8Q60

B44ZB052
B7C9GCP0

P- 10

E54ZV6AN

m

B0A5AA00
B0CHT6AN
B7J50010

P- 11

P- 12

E5Z15N4B

E5ZEV200
B0F85240

m2

m

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura de badalot formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el
teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.
Altres conceptes
Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues
planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de
0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats entre 185
i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90
mm col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Cargol autoroscant amb volandera
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats
entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix, amb
una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats
entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm de 0.7 mm de gruix, amb
una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de
90 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W
Altres conceptes
Barana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, soldada i raspada,
de 12 mm de gruix, per a una alçada de 245cm + dos plecs de 15cm, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
Cargol autoroscant amb volandera
Barana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, soldada i raspada,
de 12 mm de gruix, per a una alçada de 245cm + dos plecs de 15cm,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Altres conceptes
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 25 o 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Altres conceptes
Formació d'esgraó amb supermaó de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

Pàg.:
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PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

1,35000 €
P- 13

E6185M1K

m2

0,75 €
53,88 €

B0E244L1

P- 14

E61ZV4S1

u

B61ZV4SA
2,64000 €
8,55750 €
P- 15

E713878K

m2

9,46050 €

3,63000 €
17,47000 €

12,12 €
B7119080

299,86 €

B7B11170

1,28000 €
285,68925 €

P- 16

E731HXM6LBIP

0,40200 €
12,49 €

B71140C0

18,10 €

B713Q0M0
B7Z24000LBIP

18,10 €
21,38 €
0,50000 €

m2

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

4

PREU
Altres conceptes

20,88 €

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes

28,28 €

Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre pàrquing i a edifici
teatre, amb barra d'acer corrugat de diàmetre 12 mm, de 100cm de longitud,
fixat a forjat mitjançant resines epoxi.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre pàrquing i a edifici
teatre, amb barra d'acer corrugat de diàmetre 12 mm, de 100cm de longitud,
fixat a forjat mitjançant resines epoxi.
Altres conceptes
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE
104402 d'una làmina, de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a
90 g/m2
Altres conceptes
Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402,
de densitat superficial 6.7 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LBN 40-PE
amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una de betum modificat
LBM-30/M-NA sense armadura, adherida en calent. Article: ref. 2121-20 de la
serie Emprimació i preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX
Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de material
polietilè de 95 g/m2
Làmina de betum modificat amb autoprotecció metàl·lica LBM (SBS)
30/M-NA sense armadura
Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per preparació de suport,
consistència líquida, Primer d'impermeabilització, bidó de 20 kg, ref. 2121-20
de la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX
Altres conceptes

11,96280 €
16,32 €
10,36 €

3,05000 €

7,31 €
13,43 €

5,47800 €
0,81400 €
7,14 €
31,49 €

4,49900 €
5,51100 €
0,21600 €

21,26 €
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CODI
E7A24H0L
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m2

B7711H00

P- 18

P- 19

E81135C1

E83B516E

m2

m2

B0G1730D
B83Z1100
B9CZ1000

P- 20

E8J4U040

m

B0G1U040

P- 21

E936V8B0

m2

B065910B

P- 22

E9QCR65M
B0A616J0
B0K1C65M

m2

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ
Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 μm i 144 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.
Vel de polietilè de gruix 150 μm i de pes 144 g/m2
Altres conceptes
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures
<= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements
que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Altres conceptes
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu superior, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.
Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu superior, de 30 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
Beurada blanca
Altres conceptes
Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural,
buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra
Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire
Altres conceptes
Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre suports de la xapa de jardinera.
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable
Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre suports de la xapa de jardinera.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
1,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 23

CODI
EABGV9B1

UA
m2

BABGV5B2

0,33000 €
1,07 €
14,00 €

P- 24

EABGV9B2

u

BABGA5B2

BAZGC360

P- 25

EB122FA5

14,00 €

m

128,92 €

B0710180
BB127WAG
105,40360 €
2,30000 €
0,32400 €
20,89 €

P- 26

EB12VFB1

m

54,47 €
B0710180
43,76820 €

BB127V01

10,70 €
13,74 €

P- 27

EB12VFBB

m

B0710180

6,82281 €

BB127WB2

6,92 €
127,26 €
4,64000 €
80,95500 €
41,67 €

P- 28

ED5L1HA3

B0A61600

m2

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ
Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de L de 50+5 mm,
lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment, acabat per a pintar, col·locat. Inclou
pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de L de 50+5 mm,
lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment, acabat per a pintar, col·locat. Inclou
pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes
Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
80x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada. Inclou pintura
antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
80x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les Z horitzontals fixes i
bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada. Inclou pintura
antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125
cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125
cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària
Altres conceptes
Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
ancorada a l'obra, per mitjà de pipetes, amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
ancorada a l'obra, per mitjà de pipetes, amb morter.
Altres conceptes
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 60 mm de diàmetre,
travesser superior i muntants en trems, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.
Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
travesser inferior i superior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 125 cm i perfil
de 20x20x2 mm, per a rebre vidre, de 100 a 120 cm d'alçària
Altres conceptes
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

Pàg.:
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146,21 €

140,00000 €

6,21 €
270,34 €

239,17000 €

24,96000 €
6,21 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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CODI
BD5L1HA0
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2
Altres conceptes

Pàg.:

7

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

6,79800 €

EG14V102

P- 30

F2111044

P- 31

P- 32

P- 33

P- 34

P- 35

P- 36

P- 37

P- 38

F2194JE1

F21B3001

F21D3JJ1

F21H1641

F21Q1121

F22113L2

F227T00F

F7B451F0

u

Instal.lació elèctrica per a enllumenat, soterrada en zona d'urbanització,
composta per rases de instal.lacions, a profunditat indicada a projecte, estesa
de tub corrugat de polietilè, formigonat de tubs, reblert de rases amb
compactació manual, col.locacció de cinta senyalitzadora de instal.lacions
elèctriques, amb posterior reblert de terres, fins a cota de bases de paviment.
Inclou connexions a quadres existents i sensors crepusculars, connexions a
elements de enllumenat. Inclou sensor crepuscular, fixat a façana del teatre.
Inclou cabeljat de enllumenat, amb connexionat i proves incloses. Inclou
baines d'acer anclades a paret, per a posterior grapat de la instal.lació a paret,
incloent també passatubs horitzontal en paret de façana. Inclou pericons de
registre, amb bastiment i tapa.
Sense descomposició

m3

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària,
sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport
ni gestió de residus ni residus perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

m2

Demolició de paviment existent i solera de formigó, de fins a 20 cm de gruix,
amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

m

m

u

u

m2

m2

m2

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Altres conceptes
Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera
de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres.
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
Altres conceptes
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a
250 g/m2, col·locat sense adherir

UA

DESCRIPCIÓ
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a
250 g/m2
Altres conceptes

Pàg.:
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1,06700 €
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CODI
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F9F5VE0F

m2

3.100,00 €

3.100,00 €
7,45 €

B0310500
B9FA6472

7,45 €
16,42 €

P- 40

16,42 €

F9V1UC60

m2

B0G1UM41

16,69 €
16,69 €

P- 41

FCANV150

m

7,49 €
B0710150
7,49 €

BDKZV150

78,36 €

P- 42

FCANV151

P- 43

FCANS350F

78,36 €

u

10,32 €

Paviment de peces de formigó de forma rectangular, de mides 60x40cm i de
40x20cm, i 7 cm de gruix, tipus Vulcano o equivalent, seguint l'especejament i
indicacions de plànols de projecte. Col·locats sobre capa de morter de ciment,
de consistència tova i dossificació mínima de 380kg/m3, de 4cm de gruix i
reblert de junts amb sorra fina. El criteri de colors serà el definit a projecte i/o
segons les indicacions de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:- Obertures <=
1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm ii de 40x20cm, de 7 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, tipus Vulcano o
equivalent
Altres conceptes
Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
buixardada, de 3 cm de gruix, col·locada amb morter
Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit abuixardada, de 4 cm de
gruix
Altres conceptes
Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample exterior 150mm i alçaria
exteriors entre 100mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per
protecció lateral i sistema de fixació sense cargols, amb mitjans manuals.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample exterior 150mm i alçaria
exteriors entre 100mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per
protecció lateral i sistema de fixació sense cargols, amb mitjans manuals.
Altres conceptes
Instal-lació de sanejament, per a recollida d'aigües pluvials de la zona de
urbanització, composta per rases de instal.lacions, a profunditat indicada a
projecte, estesa de tub, reblert de rases amb compactació manual, fins a cota
de bases de paviment. Inclou connexions a pous exitents, a reixes de
recollida d'aigües, formació de rases i reblert, tubs i tot el necessari.
Sense descomposició

38,30 €

0,28356 €
19,56150 €

18,45 €
107,99 €
80,72280 €
27,27 €
63,09 €

0,17914 €
54,00000 €

8,91 €
1.850,00 €

1.850,00 €

10,32 €
m

0,54 €
B0710150
BDKZVGB0

0,54 €
1,33 €
P- 44

FCANSV50F

1,33 €
2,49 €

B0710150

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o equivalent, ample exterior
360mm i alçària exterior 150mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o equivalent, ample exterior
360mm i alçària exterior 150mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.
Altres conceptes
Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o equivalent, ample exterior
200mm i alçària exterior 162mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

76,00 €

0,17914 €
54,16000 €

21,66 €
51,10 €

0,17914 €
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CODI
BDKZVGBF

FHR1VMP1

UA

u

B064500C
BHR11MP1
BHWM1000

P- 46

P- 47

FJS5V101

FJSAV021

u

u

BJSA1021

P- 48

FQ22V031

u

BQ221030

P- 49

FR419239

u

BR419239

P- 50

FR44F629

u

BR44F629

P- 51

FR9A3233
B0CHL50A

kg

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

Data: 10/10/18

DESCRIPCIÓ
Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o equivalent, ample exterior
200mm i alçària exterior 162mm, per recollida d'aigües i perfils d'acer
galvanitzat per protecció lateral, amb mitjans manuals.
Altres conceptes
Fanal amb columna troncocònica d'acer galvanitzat, amb dos projectors LED,
col·locat sobre dau de formigó. Inclou la formació del dau de formigó, perns i
plaques per a les fixacions, així com tots els treballs necessaris per a la
instal.alció del fanal.
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Fanal amb columna d'acer galvanitzat, amb 2 llumeneres LED
Part proporcional d'accessoris per a columnes
Altres conceptes
Instal-lació de reg, soterrada en zona d'urbanització, composta per rases de
instal.lacions, a profunditat indicada a projecte, estesa de tub per a reg, reblert
de rases amb compactació manual, fins a cota de bases de paviment. Inclou
connexions a armari existent de reg, formació de rases i reblert, tubs, vàlvules
i tot el necessari. Inclou degoters de reg en jardineres i en zona verda del
passatge.
Sense descomposició
Programador de reg amb alimentació a 9 V, TBOS RAINBIRD o equivalent,
sistema de programació per teclat al programador, de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als a la xarxa elèctrica que s'incorporarà en una
jardinera.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions
Altres conceptes
Paperera de peu de planxa galvanitzada perforada de 1mm de gruix, d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, amb suports de tub metàl.lic de ø40×1,5 mm.
Tot plintat amb pintura epoxídica de color RAL 7011. Inclou fixacions
mecàniques a paviment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, per a col·locació encastada
Altres conceptes
Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a 16 cm, en
contenidor de 35 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l
Altres conceptes
Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons
fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ
Altres conceptes
Planxa de acer galvanitzat, de 12mm de guix, per a tanca de jardineres,
soldat i raspat.
Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix
Altres conceptes

Pàg.:
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CODI
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m3

BR3P2210

2,92 €
2.361,76 €

DESCRIPCIÓ
Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, a granel (MA)
Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

P- 53

J060VPCQ

P- 54

K214VJ34

P- 55

K21GV004

m

Arrencada de línea elèctrica soterrada. Inclou calblejat, corrugats,
desconnexió als elements als que dóna servei, així com tot el necessari per a
la retirada de la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes

P- 56

K9Z4A615

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents
a retalls i empalmaments.
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
Altres conceptes

u

16,18736 €
2.270,00000 €
40,05000 €
35,52 €

Data: 10/10/18

m2

2.450,00 €

2.450,00 €

Previsió econòmica a justificar per al compliment del Programa de Control de
Qualitat de l'obra. Inclou contractació de laboratoris acreditats i homologats.
Sense descomposició
Enderroc d'escla d'urbanització, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc de tots els elements que
l'integren.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la DT.
Altres conceptes

Pàg.:

10

PREU
25,87 €
25,87000 €
0,00 €
2.959,51 €
2.959,51 €
42,83 €

42,83 €
0,68 €

0,68 €

147,50 €

B0A14200
B0B34153

127,29000 €
20,21 €
199,38 €

P- 57

KR61223B

165,87000 €
33,51 €
73,79 €

73,79000 €
0,00 €
127,22 €

127,22000 €
0,00 €
5,50 €
5,50240 €
-0,00 €

B0111000
BR341110

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aigua
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel
Altres conceptes

2,54 €

0,01488 €
1,70400 €
0,82 €
34,95 €

0,11878 €
2,08486 €
32,75 €
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PRESSUPOST
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CAPÍTOL

01

ENDERROCS

1

F21B3001

UA
m

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Data: 10/10/18

OBRA

NUM. CODI

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

TOTAL
PREU

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 32)

16,69

AMIDAMENT
5,200

IMPORT
86,79

2

F2194JE1

m2

Demolició de paviment existent i solera de formigó, de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 31)

16,42

980,000

16.091,60

3

K214VJ34

m2

Enderroc d'escla d'urbanització, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc de
tots els elements que l'integren.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada,
amidada segons les especificacions de la DT. (P - 54)

42,83

5,400

231,28

4

F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó
i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió (P - 33)

7,49

62,480

467,98

5

E2135342

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat
com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
(P - 2)

153,46

4,200

644,53

6

K21GV004

m

Arrencada de línea elèctrica soterrada. Inclou calblejat, corrugats,
desconnexió als elements als que dóna servei, així com tot el
necessari per a la retirada de la instal.lació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

0,68

100,000

68,00

7

F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 34)

78,36

8,000

626,88

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P 35)

10,32

8

F21Q1121

TOTAL

u

CAPÍTOL
01

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

CAPÍTOL

02

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI
1

2

3

F22113L2

F227T00F

E225177F

8,000

UA
m2

m2

m3

DESCRIPCIÓ

OBRA

01

CAPÍTOL

03

UA

AMIDAMENT

IMPORT

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada,
amidada segons les especificacions de la DT.No inclou la tala
d'arbres. (P - 36)

0,54

415,000

224,10

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 37)

1,33

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no
està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P - 3)

3,48

415,000

103,750

EUR

PAVIMENTS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

E7A24H0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 μm i 144
g/m2, col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P
- 17)

1,40

415,000

581,00

2

E936V8B0

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 21)

13,74

415,000

5.702,10

3

K9Z4A615

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
(P - 56)

2,54

1.395,000

3.543,30

4

E61ZV4S1

u

Connectors de nova solera de zona de terres, a sostre pàrquing i
a edifici teatre, amb barra d'acer corrugat de diàmetre 12 mm, de
100cm de longitud, fixat a forjat mitjançant resines epoxi.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 14)

10,36

120,000

1.243,20

5

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 25 o 15 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat (P - 11)

18,10

980,000

17.738,00

6

E731HXM6LBIP

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons
UNE 104402, de densitat superficial 6.7 kg/m2, de dues làmines
una d'oxiasfalt LBN 40-PE amb armadura de film de polietilè de
95 g/m2 i una de betum modificat LBM-30/M-NA sense armadura,
adherida en calent. Article: ref. 2121-20 de la serie Emprimació i
preparació de suport i sistemes líquids d'ASFALTEX (P - 16)

31,49

656,500

20.673,19

7

F7B451F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 38)

2,49

565,000

1.406,85

8

ED5L1HA3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de
20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament
vertical (P - 28)

9,24

565,000

5.220,60

9

F9F5VE0F

m2

Paviment de peces de formigó de forma rectangular, de mides
60x40cm i de 40x20cm, i 7 cm de gruix, tipus Vulcano o
equivalent, seguint l'especejament i indicacions de plànols de
projecte. Col·locats sobre capa de morter de ciment, de
consistència tova i dossificació mínima de 380kg/m3, de 4cm de
gruix i reblert de junts amb sorra fina. El criteri de colors serà el
definit a projecte i/o segons les indicacions de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície

38,30

980,000

37.534,00

551,95

361,05

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

1

82,56

PREU

1.137,10

01.02

18.299,62

01.01

OBRA

CAPÍTOL

NUM. CODI

Pàg.: 2

Data: 10/10/18

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PRESSUPOST

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Data: 10/10/18
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
Paviments exteriors:- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Paviments interiors:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. (P - 39)

TOTAL

CAPÍTOL
01

CAPÍTOL

04

NUM. CODI
1

E6185M1K

criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 1)

UA
m2

5

E81135C1

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat. (P - 18)

14,00

45,108

631,51

6

E83B516E

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb
pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu superior,
de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i
morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment,
amidada segons les especificacions de la DT. (P - 19)

128,92

45,108

5.815,32

7

E8J4U040

m

Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària
natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 20)

54,47

52,600

2.865,12

8

EB122FA5

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20,
muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50
mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 25)

187,27

5,200

973,80

9

EB12VFBB

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 60 mm
de diàmetre, travesser superior i muntants en trems, de 100 a 120
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 27)

152,72

1,500

229,08

10 EB12VFB1

m

Passamà d'acer galvanitzat, amb perfil rodó d'acer de 40 mm de
diàmetre, ancorada a l'obra, per mitjà de pipetes, amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 26)

114,32

3,000

342,96

11 E54ZV6AN

m

Barana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, soldada
i raspada, de 12 mm de gruix, per a una alçada de 245cm + dos
plecs de 15cm, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 10)

299,86

3,000

899,58

93.642,24

01.03

OBRA

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
ESCALES I MURETS

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 4

Data: 10/10/18

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a
resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 13)

28,28

26,475

748,71

2

E5ZEV200

m

Formació d'esgraó amb supermaó de 1000x300x40 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 12)

21,38

103,000

2.202,14

3

F9V1UC60

m2

Graons d'escales de lloses de pedra calcària Sant Vicenç de gra
petit buixardada, de 3 cm de gruix, col·locada amb morter (P - 40)

107,99

60,363

6.518,60

4

14E229E7

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes.
Inclou armadures d'arrencada del muret sobre el forjat de
pàrquing, així com el necessari per a aquesta unió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests

41,55

44,100

1.832,36

TOTAL

EUR

CAPÍTOL
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23.059,18

EUR
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NUM. CODI

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FCANS350F

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Mini 300K o equivalent,
ample exterior 360mm i alçària exterior 150mm, per recollida
d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb
mitjans manuals. (P - 43)

76,00

46,000

3.496,00

2

FCANSV50F

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self 200K o equivalent,
ample exterior 200mm i alçària exterior 162mm, per recollida
d'aigües i perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral, amb
mitjans manuals. (P - 44)

51,10

70,150

3.584,67

3

FCANV150

m

Canal de formigó polimer tipus ULMA Self KX, ample exterior
150mm i alçaria exteriors entre 100mm, per recollida d'aigües i
perfils d'acer galvanitzat per protecció lateral i sistema de fixació
sense cargols, amb mitjans manuals. (P - 41)

63,09

17,300

1.091,46

Instal-lació de sanejament, per a recollida d'aigües pluvials de la
zona de urbanització, composta per rases de instal.lacions, a
profunditat indicada a projecte, estesa de tub, reblert de rases
amb compactació manual, fins a cota de bases de paviment.
Inclou connexions a pous exitents, a reixes de recollida d'aigües,
formació de rases i reblert, tubs i tot el necessari. (P - 42)

1.850,00

4

FCANV151

TOTAL

u

TITOL 3
01
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CAPÍTOL
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INSTAL.LACIONS

TITOL 3

02

UA

1,000

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

FJS5V101

u

Instal-lació de reg, soterrada en zona d'urbanització, composta
per rases de instal.lacions, a profunditat indicada a projecte,
estesa de tub per a reg, reblert de rases amb compactació
manual, fins a cota de bases de paviment. Inclou connexions a
armari existent de reg, formació de rases i reblert, tubs, vàlvules i
tot el necessari. Inclou degoters de reg en jardineres i en zona
verda del passatge. (P - 46)

2.450,00

1,000

2.450,00

2

FJSAV021

u

Programador de reg amb alimentació a 9 V, TBOS RAINBIRD o
equivalent, sistema de programació per teclat al programador, de
2 estacions, muntat superficialment, connectat als a la xarxa
elèctrica que s'incorporarà en una jardinera.
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
(P - 47)

147,50

1,000

147,50

TITOL 3
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INSTAL.LACIONS

TITOL 3

03

NUM. CODI
1

EG14V102

UA
u

Instal.lació elèctrica per a enllumenat, soterrada en zona
d'urbanització, composta per rases de instal.lacions, a profunditat
indicada a projecte, estesa de tub corrugat de polietilè, formigonat
de tubs, reblert de rases amb compactació manual, col.locacció
de cinta senyalitzadora de instal.lacions elèctriques, amb
posterior reblert de terres, fins a cota de bases de paviment.
Inclou connexions a quadres existents i sensors crepusculars,
connexions a elements de enllumenat. Inclou sensor crepuscular,
fixat a façana del teatre. Inclou cabeljat de enllumenat, amb

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3.100,00

1,000

3.100,00

EUR

Fanal amb columna troncocònica d'acer galvanitzat, amb dos
projectors LED, col·locat sobre dau de formigó. Inclou la formació
del dau de formigó, perns i plaques per a les fixacions, així com
tots els treballs necessaris per a la instal.alció del fanal. (P - 45)

2.361,76

8,000

01

CAPÍTOL

06

UA

18.894,08

21.994,08

01.05.03

OBRA

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
MOBILIARI

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FR9A3233

kg

Planxa de acer galvanitzat, de 12mm de guix, per a tanca de
jardineres, soldat i raspat. (P - 51)

5,50

4.377,000

24.073,50

2

E9QCR65M

m2

Banc de fusta de pi cuperitzat, de 50mm de guix, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre suports de la xapa de jardinera. (P 22)

127,26

10,120

1.287,87

3

F7B451F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 38)

2,49

118,780

295,76

4

ED5L1HA3

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de
20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament
vertical (P - 28)

9,24

118,780

1.097,53

5

E713878K

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la
norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3.8
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV,
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de
deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb
els paraments o elements verticals que conformen el forat,
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 15)

13,43

118,780

1.595,22

6

FQ22V031

u

Paperera de peu de planxa galvanitzada perforada de 1mm de
gruix, d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, amb suports de tub
metàl.lic de ø40×1,5 mm. Tot plintat amb pintura epoxídica de
color RAL 7011. Inclou fixacions mecàniques a paviment.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 48)

199,38

1,000

199,38

TOTAL

ENLLUMENAT

DESCRIPCIÓ

TITOL 3

2.597,50

01.05.02

OBRA

TOTAL

u

10.022,13

1

TOTAL

FHR1VMP1

1.850,00

REG

DESCRIPCIÓ

2

NUM. CODI

01.05.01

OBRA

NUM. CODI

connexionat i proves incloses. Inclou baines d'acer anclades a
paret, per a posterior grapat de la instal.lació a paret, incloent
també passatubs horitzontal en paret de façana. Inclou pericons
de registre, amb bastiment i tapa. (P - 29)

SANEJAMENT

DESCRIPCIÓ

Pàg.: 6

Data: 10/10/18

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

CAPÍTOL

07

JARDINERIA

NUM. CODI

28.549,26

01.06

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FR9BS678

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, a granel (MA) (P - 52)

25,87

9,936

257,04

2

FR44F629

u

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 14 a
16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions

127,22

3,000

381,66

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PRESSUPOST

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Data: 10/10/18
de la DT. (P - 50)

3

4

FR419239

KR61223B

TOTAL

u

u

CAPÍTOL

Subministrament de Brachychiton acerifolius de perímetre de 14 a
16 cm, en contenidor de 35 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 49)

73,79

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 57)

34,95

01

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

CAPÍTOL

08

BADALOT PARKING

1

F2111044

UA
m3

DESCRIPCIÓ

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (P - 9)

147,58
TOTAL

5,000

174,75

OBRA

01

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

CAPÍTOL

09

GESTIÓ DE RESIDUS

UA

AMIDAMENT

IMPORT

Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4
m d'alçària, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres,
sense separació, transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor (P - 30)

7,45

15,400

114,73

2

EABGV9B2

u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 80x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les Z
horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a
pintar, col·locada. Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 24)

270,34

2,000

540,68

3

EABGV9B1

m2

Tancament format per panells d'acer, amb bastidor de L de 50+5
mm, lamel·les Z horitzontals fixes i bastiment, acabat per a pintar,
col·locat. Inclou pintura antioxidant i d'acabat
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 23)

146,21

54,210

7.926,04

4

E441V125

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a estructura de
badalot formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura. Inclou pintura d'acabat.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions
de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al
seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal
l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls. (P - 8)

2,10

1.301,040

2.732,18

5

E545M2HF

m2

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada
per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i
una alçària entre 55 i 70 mm de 0.7 mm de gruix, amb una inèrcia
i una massa superficial /m2, acabat llis, de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat
de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 6 nervis separats
entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm de 0.7 mm de
gruix, amb una inèrcia i una massa superficial /m2, acabat llis, de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega
d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa
de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

53,88

17,213

927,44

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E2R35067

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 4)

4,26

124,500

530,37

2

E2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat.
Criteri d'amidament: 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 plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%. (P - 5)

16,10

491,296

7.909,87

3

E2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat
d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 7)

5,55

124,500

690,98

4

E2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat
d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 6)

19,50

386,576

7.538,23

961,03

PREU

12.241,07

01.08

CAPÍTOL

NUM. CODI

01.07

OBRA

NUM. CODI

2,000

Pàg.: 8

Data: 10/10/18

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

PRESSUPOST
TOTAL

CAPÍTOL
01

CAPÍTOL

10

1

J060VPCQ

TOTAL

CAPÍTOL

16.669,45

01.09

OBRA

NUM. CODI

Pàg.: 9

Data: 10/10/18

UA
u

PRESSUPOST TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ
CONTROL DE QUALITAT

DESCRIPCIÓ
Previsió econòmica a justificar per al compliment del Programa de
Control de Qualitat de l'obra. Inclou contractació de laboratoris
acreditats i homologats.
(P - 53)
01.10

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.959,51

1,000

2.959,51

2.959,51

EUR

PROJECTE D´URBANITZACIÓ TEATRE MONTORNÈS

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/10/18

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01

ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES
PAVIMENTS
ESCALES I MURETS
INSTAL.LACIONS
MOBILIARI
JARDINERIA
BADALOT PARKING
GESTIÓ DE RESIDUS
CONTROL DE QUALITAT
Pressupost TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

18.299,62
1.137,10
93.642,24
23.059,18
34.613,71
28.549,26
961,03
12.241,07
16.669,45
2.959,51
232.132,17
232.132,17

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost TEATRE MONTORNÉS URBANITZACIÓ

232.132,17
232.132,17

EUR
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CAPITOLPRELIMINAR

DISPOSICIONSGENERALS

NATURALESAIOBJECTEDELPLECGENERAL

Article1.ͲElpresentPlecGeneraldeCondicionstécaràctersupletoridelPlecdeCondicionsparticularsdelProjecte.
Amdós,comapartdelprojectearquitectònictenencomafinalitatregularl'execuciódelesobresfixantͲneelsnivells
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la
legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i
encarregats,al'Arquitecteial'AparelladoroArquitecteTècnic,aixícomlesrelacionsentreellsilessevesobligacions
corresponentsenordreal'acomplimentdelcontracted'obra.

DOCUMENTACIÓDELCONTRACTED'OBRA

Article2.ͲIntegrenelcontracteelsdocumentssegüentsrelacionatsperordrederelaciópelqueesrefereixalvalorde
lessevesespecificacionsencasd'omissióocontradiccióaparent:
1.Lescondicionsfixadesenelmateixdocumentdecontracted'empresaoarrendamentd'obrasiésqueexisteix.
2.ElPlecdeCondicionsparticulars.
3.ElpresentPlecGeneraldeCondicions.
4.LarestadeladocumentaciódelProjecte(memòria,plànols,medicionsipressupost).
LesordresiinstruccionsdelaDirecciófacultativadelesobress'incorporàalProjectecomainterpretació,complement
oprecisiódeles
sevesdeterminacions.
Encadadocument,lesespecificacionsliteralsprevalensobrelesgràfiquesienelsplànols,lacotaprevalsobrelamidaa
escala.

CAPITOLI

CONDICIONSFACULTATIVES

EPIGRAF1:DELIMITACIÓGENERALDEFUNCIONSTÈCNIQUES

L'ARQUITECTEDIRECTOR

Article3.ͲCorresponal'ArquitecteDirector:

a)Comprovarl'adequaciódelacimentacióprojectadaalescaracterístiquesrealsdelsòl.
b)Redactarelscomplementsorectificacionsdelprojectequecalguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució
arquitectònicacorrecta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectesparcialsdelasevaespecialitat.
e)Aprovarlescertificacionsparcialsd'obra,laliquidaciófinaliassessorarelpromotorenl'actedelarecepció.
f)Prepararladocumentaciófinaldel'obraiexpedirisubscriurejuntamentambl'AparelladoroArquitecteTècnic,el
certificatdefinald'obra.

L'APARELLADOROARQUITECTETECNIC

Article4.ͲCorresponal'AparelladoroArquitecteTècnic:
a)Redactareldocumentd'estudiianàlisidelProjected'acordambelprevistal'article1.4.delesTarifesd'Honoraris
aprovadesperR.D.314/1979,de19degener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de
qualitatieconòmicdelesobres.
c)Redactar,quanesdemani,l'estudidelssistemesadientsalsriscsdeltreballenlarealitzaciódel'obraiaprovarelPla
deSeguretatiHigieneperalasevaaplicació.
d)Efectuarelreplanteigdel'obraiprepararl'actacorresponent
subscribintͲlajuntamentambl'ArquitecteiambelConstructor.
e) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball,
controlantͲnelasevacorrectaexecució.
f)Ordenaridirigirl'execuciómateriald'acordambelprojecte,amb
lesnormestècniquesiamblesreglesdebonaconstrucció.
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per
assegurarlaqualitatconstructivad'acordambelprojecteilanormativatècnicaaplicable.Delsresultatsn'informarà
puntualmentalConstructor,donantͲli,entotcas,lesordresoportunes;silacontingèncianoesresolguéss'adoptaran
lesmesuresquecalguindonantͲnecompteal'Arquitecte.
h)Ferlesmedicionsd'obraexecutadaidonarconformitat,segonsles
relacionsestablertes,alescertificacionsvaloradesialaliquidaciófinaldel'obra.
i)Subscriure,juntamentambl'Arquitecte,elcertificatfinald'obra.

ELCONSTRUCTOR

Article5.ͲCorresponalConstructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal.lacionsprovisionalsimitjansauxiliarsdel'obra.
b)Elaborar,quancalgui,elPladeSeguretatiHigienedel'obraenaplicaciódel'estudicorresponentidisposarmentot
cas,l'execuciódelesmesurespreventives,vetllantpelseuacomplimentiperl'observànciadelanormativavigenten
matèriadeseguretatihigieneeneltreball.
c)Subscriureambl'Arquitecteil'AparelladoroArquitecteTècnic,l'actedereplanteigdel'obra.
d)Ostentarladirecciódetotelpersonalqueintervinguienl'obraicoordinarlesintervencionsdelssubcontractistes.
e)Assegurarlaidoneïtatdetotsicadascundelsmaterialsielements
constructiusques'utilitzen,comprovantͲneelspreparatsenobrairebutjant,periniciativapròpiaoperprescripcióde
l'AparelladoroArquitecteTècnic,elssubministramentsoprefabricatsquenocomptinamblesgarantiesodocuments
deidoneïtatrequeritsperlesnormesd'aplicació.
f)CustodiarelLlibred'ordresiseguimentdel'obra,idonarelvistiplaualesanotacionsques'hipractiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador oArquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la
sevacomesa.
h)Prepararlescertificacionsparcialsd'obrailapropostadeliquidaciófinal.
i)SubscriureambelPromotorlesactesderecepcióprovisionalidefinitiva.
j)Concertarlesassegurancesd'accidentsdetreballidedanysatercersdurantl'obra.
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EPIGRAF2:DELESOBLIGACIONSIDRETSGENERALSDELCONSTRUCTOROCONTRACTISTA.

VERIFICACIÓDELSDOCUMENTSDELPROJECTE.

Article6.ͲAbans de començar les obres, el Constructorconsignarà perescritque la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments
pertinents.

PLÀDESEGURETATIHIGIENE.

Article 7.Ͳ El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene,
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció
facultativa.

OFICINAAL'OBRA.

Article8.ͲElConstructorhabilitaràal'obraunaoficinaenlaqualhihauràunataulaotaulelladequat,ons'hipuguin
extendreiconsultarelsplànols.
Enl'esmentadaoficinahitindràsempreelContractistaadisposiciódelaDireccióFacultativa:
ͲElprojected'Execuciócomplet,inclososelscomplementsqueenelseucas,redactil'Arquitecte.
ͲLaLlicènciad'obres.
ͲElLlibred'OrdresiAssistències.
ͲElPladeSeguretatiHigiene.
ͲElLlibred'Incidències.
ͲElReglamentiOrdenançadeSeguretatiHigieneenelTreball.
ͲLadocumentaciódelesassegurancesesmentadesenl'article5.j).
DisposaràaméselConstructorunaoficinaperalaDireccióFacultativa,convenientmentcondicionadaperatreballarͲhi
ambnormalitataqualsevolhoradelajornada.

REPRESENTACIÓDELCONTRACTISTA.

Article9.ͲElConstructorestàobligatacomunicaralapropietatlapersonadesignadacomadelegatseual'obra,que
tindràelcaràcterdeCapdelamateixa,ambdedicacióplenaiambfacultatsperrepresentarͲloiadoptarentotmoment
aquellesdecisionsqueesrefereixenalaContracta.LessevesfuncionsseranlesdelConstructorsegonss'especificaa
l'article5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole
facultativa"elDelegatdelContractistaseràunfacultatiudegrausuperiorograumig,segonselscasos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. L'incompliment d'aquesta obligació o, en
general,lamancadequalificaciósuficientperpartdelpersonalsegonslanaturalesadelstreballs,facultaràl'Arquitecte
perordenarlaparalitzaciódelesobres,sensecapdretareclamació,finsquesiguiesmenadaladeficiència.

PRESENCIADELCONSTRUCTORENL'OBRA.

Article10.ͲElCapd'obra,perellmateixomitjançantelsseustècnicsoencarregats,estaràpresentdurantlajornada
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres,
posantͲsealasevadisposicióperalapràcticadelsreconeixementsqueesconsiderinnecessarisisubministrantͲlosles
dadesquecalguinperalacomprovaciódemedicionsiliquidacions.

TREBALLSNOESTIPULATSEXPRESSAMENT

Article 11.Ͳ Esobligacióde la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres,encaraquenoestrobiexpressamentdeterminatalsdocumentsdeProjecte,sempreque,sensesepararͲsedel
seuesperitirectainterpretació,hodisposil'Arquitectedinselslímitsdepossibilitatsqueelspressupostoshabilitinper

acadaunitatd'obraitipusd'execució.Encasdedefected'especificacióenelPlecdeCondicionsparticulars,s'entendrà
quecalunreformatdeprojecterequerintconsentimentexprésdelapropietattotavariacióquesuposiincrementde
preusd'algunaunitatd'obraenmésdel20per100odeltotaldelpressupostenmésd'un10per100.

INTERPRETACIONS,ACLARIMENTSIMODIFICACIONSDELSDOCUMENTSDELPROJECTE

Article12.ͲQuanestractid'aclarir,interpretaromodificarpreceptesdelsPlecsdeCondicionsoindicacionsdelsplànols
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà
obligatatornarelsoriginalsolescòpiessubscribintamblasevasignaturaelconformequefiguraràalpeudetotesles
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.Qualsevol
reclamacióqueencontradelesdisposicionsdelaDireccióFacultativavulguiferelConstructor,hauràdedirigirͲla,dins
precisamentdelterminidetresdies,aaquellquel'haguésdictat,elqualdonaràaConstructorelcorresponentrebutsi
aixíhosol.licités.

Article 13.Ͳ El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves
respectivescomeses,lesinstruccionsoaclarimentsquecalguinperalacorrectainterpretacióiexecuciódelprojecte.

RECLAMACIONSCONTRALESORDRESDELADIRECCIÒFACULTATIVA.

Article 14.Ͳ Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentarͲles, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i
d'acordamblescondicionsestipuladesenelsPlecsdeCondicionscorresponents.Contradisposicionsd'ordretècnicde
l'Arquitecteodel'AparelladoroArquitecteTècnic,nos'admetràcapreclamació,ielContractistapodràsalvarlaseva
responsabilitat,sihoestimaoportú,mitjançantexposicióraonadadirigidaal'Arquitecte,elqualpodràlimitarlaseva
respostaal'acusamentderecepcióqueentotcasseràobligatoriperaquesttipusdereclamacions.

RECUSACIÓPELCONTRACTISTADELPERSONALNOMENATPERL'ARQUITECTE

Article 15.Ͳ El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
medicions.Quanescreguiperjudicatperlasevatasca,procediràd'acordamballòestipulatal'articleprecedent,però
sensequeperaixònoespuguininterrompreniperturbarlamarxadelstreballs.

FALTESDELPERSONAL

Article 16.Ͳ L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als
dependents
o
operaris
causants
de
la
pertorbació.
Article17.ͲElContractistapodràsubcontractarcapítolsounitatsd'obraaaltrescontractistesiindustrials,subjectantͲse
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractistageneraldel'obra.

EPIGRAF3:PRESCRIPCIONSGENERALSRELATIVESALSTREBALLS,ALSMATERIALSIALSMITJANSAUXILIARS,CAMINSI
ACCESSOS

Article18.ͲElConstructordisposaràpelseucomptedelsaccessosal'obraielseutancamentovallat.L'Aparelladoro
ArquitecteTècnicpodràexigirlasevamodificacióomillora.

REPLANTEIG

Article19.ͲElConstructoriniciaràlesobresreplantejantͲlesenelterrenyiassenyalantͲnelesreferènciesprincipalsque
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i
inclososenlasevaoferta.ElConstructorsotmetràelreplanteigal'aprovaciódel'AparelladoroArquitecteTècniciuna
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vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser
aprovatperl'Arquitecte,iseràresponsabilitatdelConstructorl'omissiód'aquesttràmit.

COMENÇAMENTDEL'OBRA.RITMED'EXECUCIÓDELSTREBALLS

Article 20.Ͳ El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupantͲles en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin
executatselstreballscorresponentsi,enconseqüència,l'execuciótotalesduguiatermedinsdelterminiexigitenel
Contracte.Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o
ArquitecteTècnicdelcomençamentdelstreballsalmenysambtresdiesd'anticipació.

ORDREDELSTREBALLS

Article21.ͲEngeneral,ladeterminaciódel'ordredelstreballsésfacultatdelaContracta,excepteaquellscasosenquè,
percircumstànciesd'ordretècnic,laDireccióFacultativaestimiconvenientvariar.

FACILITATPERAALTRESCONTRATISTES

Article 22.Ͳ D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que
intervinguinenl'obra.AixòsenseperjudicidelescompensacionseconòmiquesquetinguinllocentreContractistesper
utilitzaciódemitjansauxiliarsosubministramentsd'energiaoaltresconceptes.Encasdelitigi,ambdósContractistes
respectaranallòqueresolguilaDireccióFacultativa.

AMPLIACIÓDELPROJECTEPERCAUSESIMPREVISTESODEFORÇAMAJOR.

Article23.ͲQuansiguinecessaripermotiuimprevistoperqualsevolaccidentampliarelProjecte,nos'interrompranels
treballsiescontinuaransegonslesinstruccionsfetesperl'ArquitecteentantesformulaotramitaelProjecteReformat.
ElConstructorestàobligatarealitzarambelseupersonalielsseusmaterialsallòquelaDirecciódelesobresdisposi
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment
aquestservei,l'importdelqualliseràconsignatenunpressupostaddicionaloabonatdirectament,d'acordambelque
s'estipuli.

PRORROGAPERCAUSADEFORÇAMAJOR.

Article24.ͲSipercausadeforçamajoriindependentdelavoluntatdelConstructor,aquestnopuguéscomençarles
obres,ohaguésdesuspendreͲles,onolifospossibleacabarͲlesenelsterminisprefixats,seliatorgaràunapròrroga
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor
exposarà,enunescritdirigital'Arquitectelacausaqueimpedeixl'execucióolamarxadelstreballsielretardquedegut
aaixòs'originariaenelsterminisacordats,raonantdegudamentlapròrrogaqueperl'esmentadacausasol.licita.

RESPONSABILITATDELADIRECCIÓFACULTATIVAENELRETARDDEL'OBRA.

Article 25.Ͳ ElContractista no podrà excusarͲse de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legantcom a
causalacarènciadeplànolsoordresdelaDireccióFacultativa,aexcepciódelcasenquèhaventͲhosol.licitarperescrit
noselihaguésproporcionat.

CONDICIONSGENERALSD'EXECUCIÓDELSTREBALLS.

Article26.ͲTotselstreballss'executaranambestrictasubjeccióalProjecte,alesmodificacionsqueprèviamenthagin
estataprovadesialesordresiinstruccionsquesotalaresponsabilitatdelaDireccióFacultativaiperescrit,entreguin
l'Arquitecteol'AparelladoroArquitecteTècnicalConstructor,dinsdeleslimitacionspressupostàriesideconformitat
amballòespecificaral'article11.



OBRESOCULTES

Article27.ͲDetotselstreballsiunitatsd'obraquehagindequedarocultsal'acabamentdel'edifici,sen'aixecaranels
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se
n'entregaran:unal'Arquitecte;l'altreal'Aparellador;ieltercer,alContractista.Aquestsdocumentsaniranfirmatsper
totstres.Elsplànols,quehaurand'anarsuficientmentacotats,esconsiderarandocumentsindispensablesiirrecusables
peraefectuarlesmedicions.

TREBALLSDEFECTUOSOS

Article28.ͲElConstructorhauràd'emprarmaterialsqueacompleixinlescondicionsexigidesenles"Condicionsgenerals
iparticularsd'índoletècnica"delPlecdeCondicionsirealitzaràtotsicadascundelstreballscontractatsd'acordamballò
especificat també en l'esmentat document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és
responsabledel'execuciódelstreballsquehacontractatidelesfaltesidefectesqueenelstreballshipoguessinexistir
perlasevamalaexecucióoperladeficientqualitatdelsmaterialsempratsoaparellscol.locatssensequeliexoneride
responsabilitatelcontrolqueéscompetènciadel'AparelladoroArquitecteTècnic,nitampocelfetqueaqueststreballs
haginestatvaloratsenlescertificacionsparcialsd'obra,quesempres'entendranextesesiabonadesaboncompte.

Comaconseqüènciadel'expresatanteriorment,quanl'AparelladoroArquitecteTècnicdetectivicisodefectesenels
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja
siguieneldecursdel'execuciódelstreballs,ouncopfinalitzats,iabansdeserverificadalarecepciódefinitivadel'obra,
podràdisposarquelespartsdefectuosessiguinenderrocadesireconstruïdesd'acordambelques'hagicontractat,itot
això a càrrec de la Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció
ordenades,esplantejaràlaqüestiódavantl'Arquitectedel'obra,quehoresoldrà.

VICISOCULTS.

Article 29.Ͳ Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant
comptedelacircumstànciaal'Arquitecte.LesdespesesqueocasioninseranacomptedelConstructor,sempreiquan
elsvicisexisteixinrealment,encascontrariseranacàrrecdelaPropietat.

DELSMATERIALSIDELSAPARELLS,LASEVAPROCEDENCIA

Article30.ͲElConstructortéllibertatdeproveirͲsedelsmaterialsiaparellsdetotesclassesenelspuntsqueellcregui
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència
determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi
especifiquintoteslesindicacionssobremarques,qualitats,procedènciaiidoneïtatdecadascun.

PRESENTACIÓDEMOSTRES

Article31.ͲApeticiódel'Arquitecte,elConstructorlipresentaràlesmostresdelsmaterialsambl'anticipacióprevistaen
elCalendaridel'Obra.


MATERIALSNOUTILITZABLES

Article32.ͲElConstructor,acàrrecseu,transportaràicol.locarà,agrupantͲlosordenadamentienelllocadequat,els
materialsprocedentsdelesexcavacions,enderrocs,etc.,quenosiguinutilitzablesenl'obra.Esretirarandel'obraoes
portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués
preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però
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acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despesesdelseutransport.

MATERIALSIAPARELLSDEFECTUOSOS

Article33.ͲQuanelsmaterials,elementsd'instal.lacionsoaparellsnofossindelaqualitatprescritaenaquestPlec,ono
tinguessinlapreparacióques'hiexigeixo,enfi,quanlamancadeprescripcionsformalsdelPlec,esreconeguésoes
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
donaràordrealConstructordesubstituirͲlosperaltresquesatisfacinlescondicionsoacompleixinl'objectiualquales
destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicionsnohohafet,podràferͲholaPropietatcarregantͲnelesdespesesalaContracta.Sielsmaterials,elements
d'instal.lacionsoaparellsfossindefectuosos,peròacceptablesacriteridel'Arquitecte,esrebran,peròamblarebaixa
depreuqueelldetermini,anoserqueelConstructorprefereixisubstituirͲlosperaltresencondicions.

DESPESESOCASIONADESPERPROVESIASSAIGS

Article34.ͲToteslesdespesesoriginadesperlesprovesiassaigsdematerialsoelementsqueintervinguinenl'execució
de les obres, seran per compte de la contracta. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les gaͲ
rantiessuficientspodràcomençarͲsedenouacàrrectambédelaContracta.

NETEJADELESOBRES

Article 35.Ͳ Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i
executartotselstreballsquecalguinperquèl'obraofereixibonaspecte.

OBRESSENSEPRESCRIPCIONS

Article36.ͲEnl'execuciódetreballsqueentrenenlaconstrucciódelesobresipelsqualsnoexisteixinprescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en
primerlloc,alesinstruccionsquedictilaDireccióFacultativadelesobresi,ensegonlloc,alesreglesipràctiquesdela
bonaconstrucció.

EPIGRAF4:DELESRECEPCIONSD'EDIFICISIOBRESANNEXESDELESRECEPCIONSPROVISIONALS

Article 37.Ͳ Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu
acabamentamblafinalitatdeconvenirladataperal'actederecepcióprovisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o
ArquitecteTècnic.Esconvocaràtambéalstècnicsrestantsque,enelseucas,haguessinintervingutenladireccióamb
funciópròpiaenaspectesparcialounitatsespecialitzades.
Practicatundetingutreconeixementdelesobres,s'extendràunactaambtantsexemplarscomintervinentsisignats
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser
admeses.
Seguidament,elsTècnicsdelaDireccióFacultativaextendranelCertificatcorresponentdefinald'obra.
Quanlesobresnoestrobinenestatdeserrebudes,esfaràconstarenl'actaiesdonaràalConstructorlesoportunes
instruccionsperresoldreelsdefectesobservats,fixantunterminiperasubsanarͲlos,finalitzatelqual,s'efectuaràun
noureconeixementafideprocediralarecepcióprovisionaldel'obra.
SielConstructornohaguéscomplert,podràdeclararͲserescinditelcontracteambpèrduadelafiança.

DOCUMENTACIÓFINALDEL'OBRA

Article38.ͲL'ArquitecteDirectorfacilitaràalaPropietatladocumentaciófinaldelesobres,amblesespecificacionsi
contingutdisposatsperlalegislacióvigenti,siestractad'habitatges,amballòques'estableixenelsparagrafs2,3,4i5,
del'apartat2del'article4t.delReialDecret515/1989,de21d'abril.


MEDICIÓDEFINITIVADELSTREBALLSILIQUIDACIOPROVISIONALDEL'OBRA

Article39.ͲRebudesprovisionalmentlesobres,esprocediràimmediatamentperl'AparelladoroArquitecteTècnicala
seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la
Propietatdelsaldoresultantexceptelaquantitatretingudaenconceptedefiança.

TERMINIDEGARANTIA

Article 40.Ͳ El termini de garantia haurà d'estipularͲse en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no
hauràdeserinferioranoumesos.

CONSERVACIÓDELESOBRESREBUDESPROVISIONALMENT

Article 41.Ͳ Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva,seranacàrrecdelContractista.Sil'edificifosocupatoempratabansdelarecepciódefinitiva,lavigilància,
netejaireparacionscausadesperl'ússeranacàrrecdelpropietariilesreparacionspervicisd'obraoperdefectesenles
instal.lacions,seranacàrrecdelaContracta.

DELARECEPCIÓDEFINITIVA

Article42.ͲLarecepciódefinitivaesverificaràdesprésdetranscorregutelterminidegarantiaenigualformaiambles
mateixesformalitatsquelaprovisional,apartirdeladatadelqualcessaràl'obligaciódelConstructorderepararalseu
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitatsquepoguessinafectarͲlipervicisdeconstrucció.

PRORROGADELTERMINIDEGARANTIA

Article 43.Ͳ Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'ArquitecteͲDirector marcarà al Constructor els terminis i formes en què
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb
pèrduadelafiança.

DELESRECEPCIONSDETREBALLSLACONTRACTADELESQUALSHAGIESTATRESCINDIDA

Article44.ͲEnelcasderesoluciódelcontracte,elContractistaestaràobligataretirar,enelterminiqueesfixienelPlec
deCondicionsParticulars,lamaquinària,mitjansauxiliars,instal.lacions,etc.,aresoldreelssubcontractesquetingués
concertatsiadeixarl'obraencondicionsdeserrecomençadaperunaaltraempresa.
Lesobresitreballsacabatspercompletesrebranprovisionalmentambelstràmitsestablertsenl'article35.
Transcorregutelterminidegarantiaesrebrandefinitivamentsegonsallòqueesdisposàenelsarticles39i40d'aquest
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i
definitivarecepció.

CAPITOLII

CONDICIONSECONOMIQUES

EPIGRAF1:PRINCIPIGENERAL

Article 45.Ͳ Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditadesperlasevacorrectaactuaciód'acordamblescondicionscontractualmentestablertes.
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Article 46.Ͳ La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigirͲse recíprocament les garanties
adequadesal'acomplimentpuntualdelessevesobligacionsdepagament.

EPIGRAF2:FIANCES

Article47.ͲElContractistaprestaràfiançad'acordambalgunsdelsprocedimentssegüents,segonsques'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de
contracta(art.53).
b)Mitjançantretencióalescertificacionsparcialsopagamentsacompteenlamateixaproporció.

FIANÇAPROVISIONAL

Article 48.Ͳ En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendreͲhi part
s'especificaràenl'anuncidel'esmentadasubhastailasevaquantiaseràd'ordinari,iexceptuantestipulaciódistintaen
elPlecdeCondicionsparticularsvigentenl'obra,d'untrespercent(3per100)comaminim,deltotaldelpressupost
decontracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i
terminifixatsal'anuncidelasubhastaoelqueesdeterminienelPlecdeCondicionsparticularsdelProjecte,lafiança
definitivaques'assenyalii,enelseudefecte,elseuimportseràdeldeupercent(10per100)delaquantitatperlaqual
esfacil'adjudicaciódel'obra,fiançaquepotconstituirͲseenqualsevoldelesformesespecificadesenl'apartatanterior.
Elterminiassenyalatenelparàgrafanterior,illevatcondicióexpressaestablertaenelPlecdeCondicionsParticulars,
noexcediràdetrentadiesnaturalsapartirdeladataenquèsiguicomunicadal'adjudicacióienaquestterminihaurà
depresentarl'adjudicatarilacartadepagamentorebutqueacreditilaconstituciódelafiançaalaqualesrefereixel
mateixparàgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit
provisionalquehaguésfetperprendrepartenlasubhasta.

EXECUCIÓDETREBALLSAMBCARRECALAFIANÇA

Article49.ͲSielContractistaesneguésaferpelseucompteelstreballsnecessarisperultimarl'obraenlescondicions
contractades,l'ArquitecteͲDirector,ennomirepresentaciódelPropietari,elsordenaràexecutarauntercero,podrà
realitzarͲlos directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les
accionsalesqualstinguidretelpropietari,enelcasquel'importdelafiançanofossuficientpercobrirl'importdeles
despesesefectuadesenlesunitatsd'obraquenofossinderecepció.




DELASEVADEVOLUCIÓENGENERAL

Article50.ͲLafiançaretingudaseràretornadaalContractistaenunterminiquenoexcedeixitrenta(30)diesuncop
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i
saldodelsseusdeutescausatsperl'execuciódel'obra,talscomsalaris,subministraments,subcontractes...

DEVOLUCIÓDELAFIANÇAENELCASQUEESFACINRECEPCIONSPARCIALS

Article51.ͲSilapropietat,amblaconformitatdel'ArquitecteDirector,accedisaferrecepcionsparcials,tindràdretel
Contractistaaquèlisiguiretornadalapartproporcionaldelafiança.

EPIGRAF3:DELSPREUS.COMPOSICIÓDELSPREUSUNITARIS

Article52.ͲElcàlculdelspreusdelesdistintesunitatsd'obraéselresultatdesumarelscostosdirectes,elsindirectes,
les despeses generals i el benefici industrial. Es consideran costos directes: a) La mà d'obra, amb els seus plusos,
càrreguesiassegurancessocials,queintervinguindirectamentenl'execuciódelaunitatd'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin
necessarisperalasevaexecució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats
professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinàriaiinstal.lacióutilitzadesenl'execuciódelaunitatd'obra.
e)Lesdespesesd'amortitzacióiconservaciódelamaquinària,instal.lacions,sistemesiequipsanteriormentcitats.
Esconsiderarancostosindirectes:
Lesdespesesd'instal.laciód'oficinesapeud'obra,comunicacions,edificaciódemagatzems,tallers,pavellonstemporals
peraobrers,laboratoris,assegurances,etc.,elsdelpersonaltècniciadministratiuadscritsexclusivamental'obraiels
imprevistos.Totesaquestesdespeses,esxifraranenunpercentatgedelscostosdirectes.
Esconsiderarandespesesgenerals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment
establertes.Esxifrarancomunpercentatgedelasumadelscostosdirectesiindirectes(enelscontractesd'obresde
l'Administraciópúblicaaquestpercentatges'estableixentreun13per100iun17per100.)
ElbeneficiindustrialdelContractistas'estableixenel6per100sobrelasumadelespartidesanteriors.
Preu d'Execució material. S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptesexcepteelBeneficiIndustrial.
Preu de Contracta. El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
BeneficiIndustrial.
L'IVAgirasobreaquestasumaperònon'integraelpreu.

PREUSDECONTRACTAIMPORTDECONTRACTA

Article53.ͲEnelcasqueelstreballsaferenunedificioobraalienaqualsevolescontractessinarisciventura,s'entén
perPreudeContractaelqueimportaelcosttotaldelaunitatd'obra,esadir,elpreud'execuciómaterialméseltant
per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima
normalment,enun6per100,llevatqueenlesCondicionsParticularssen'estableixiunaltredediferent.

PREUSCONTRADICTORIS

Article 54.Ͳ Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir
unitatsocanvisdequalitatenalgunadelesprevistes,oquancalguiafrontaralgunacircumstànciaimprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre
l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en  el  termini que determini el Plec de
CondicionsParticulars.Sisubsisteixladiferèncias'acudirà,enprimerlloc,alconceptemésanàlogdinsdelquadrede
preusdelprojecte,iensegonllocalbancdepreusd'utilitzaciómésfreqüentenlalocalitat.Elscontradictorisquehi
haguessinesreferiransemprealspreusunitarisdeladatadelcontracte.

RECLAMACIONSD'AUGMENTDEPREUSPERCAUSESDIVERSES.

Article55.ͲSielContractistaabansdelasignaturadelcontracte,nohaguésfetlareclamacióoobservacióoportuna,no
podràsotacappretextd'erroroomissióreclamaraugmentdelspreusfixatsenelquadrecorresponentdelpressupost
queserveixidebaseperal'execuciódelesobres(ambreferènciaaFacultatives).

FORMESTRADICIONALSDEMEDIROD'APLICARELSPREUS.

Article56.ͲEncapcaspodràal.legarelContractisteelsusosicostumsdelpaísrespecteal'aplicaciódelspreusodela
formademedirlesunitatsd'obraexecutades,esrespectaràallòprevistenprimerlloc,alPlecGeneraldeCondicions
Tècniques,iensegonlloc,alPlecGeneraldeCondicionsparticulars.

DELAREVISIÓDELSPREUSCONTRACTATS.
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Article57.ͲSiescontractenobrespelseucompteirisc,nos'admetràlarevisiódelspreusentantquel'incrementno
arribi,enlasumadelesunitatsquefaltenperrealitzard'acordambelCalendari,aunmuntantsuperioraltresper100
(3per100)del'importtotaldelpressupostdeContracte.
EncasdeproduirͲsevariacionsenalçasuperiorsaaquestpercentatge,s'efectuaràlarevisiócorresponentd'acordamb
lafòrmulaestablertaenelPlecdeCondicionsParticulars,percibintelContractistaladiferènciaenmésqueresultiper
la variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels
terminisfixatsenelCalendaridelaoferta.

EMMAGUETZAMENTDEMATERIALS.

Article 58.Ͳ El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat
d'aquest;delasevacuraiconservacióenseràresponsableelContractista.

EPIGRAF4:OBRESPERADMINISTRACIÓ.

ADMINISTRACIÓ.

Article59.ͲSe'ndiuen"ObresperAdministració"aquellesenquèlesgestionsquecalguiperalasevarealitzacióles
portidirectamentelpropietari,siguiellpersonalment,siguiunrepresentantseuobémitjançantunconstructor.
Lesobresperadministracióesclassifiquenenlesduesmodalitatssegüents:
a)Obresperadministraciódirecta.
b)Obresperadministraciódelegadaoindirecta.

OBRESPERADMINISTRACIÓDIRECTA.

Article 60.Ͳ Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix ArquitecteͲDirector, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directamentlesgestionsquecalguinperal'execuciódel'obra,adquirintͲneelsmaterials,contractantͲneelseutransͲ
port a l'obra i, en definitiva,intervenint directament en totes les operacions precisesperquè el personal i els obrers
contractatsperellpuguinrealitzarͲla;enaquestesobreselconstructor,sihifos,ol'encarregatdelasevarealització,és
unsimpledependentdelpropietari,jasiguicomempleatseuocomautònomcontractatperell,queéselquereuneix,
pertant,ladoblepersonalitatdePropietatiContractista.

OBRESPERADMINISTRACIÓDELEGADAOINDIRECTA

Article61.ͲS'enténper"Obraperadministraciódelegadaoindirecta"laqueconvenenunPropietariiunConstructor
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es
convinguin.Són,pertant,característiquespeculiarsdeles"ObresperAdministraciódelegadaoindirecte"lessegüents:
a)PerpartdelPropietari,l'obligaciód'abonardirectamentopermitjàdelConstructortoteslesdespesesinherentsala
realitzaciódelstreballsconvinguts,reservantͲseelPropietarilafacultatdepoderordenar,bépersimateixomitjançant
l'ArquitecteͲDirectorenlasevarepresentació,l'ordreilamarxadelstreballs,l'elecciódelsmaterialsiaparellsqueen
els treballs han d'emprarͲse i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs
convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius,elsmitjansauxiliarsquecalguini,endefinitiva,totallòque,enharmoniaamblasevatasca,esrequereixi
peral'execuciódelstreballs,percibintperaixòdelPropietariuntantpercent(%)prefixatsobrel'importtotaldeles
despesesefectuadesiabonadespelConstructor.

LIQUIDACIÓD'OBRESPERADMINISTRACIÓ.

Article62.ͲPeralaliquidaciódelstreballsques'executinperadministraciódelegadaoindirecta,regiranlesnormesque
ambaquestafinalitats'estableixinenles"Condicionsparticularsd'índoleeconòmica"vigentsenl'obra;encasqueno
n'hi haguessin, les despese d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual

s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o
ArquitecteTècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la
utilitzaciódelsesmentatsmaterialsenl'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre
d'horestreballadesenl'obrapelsoperarisdecadaoficiilasevacategoria,acompanyantlesesmentadesnòminesamb
unarelaciónumèricadelsencarregats,capataços,capsd'equip,oficialsiajudantsdecadaofici,peonsespecialitzatsi
solts,llisters,guardians,etc.,quehagintreballatenl'obradurantelterminidetempsalqualcorresponguinlesnòmines
queespresentin.
c)Lesfacturesoriginalsdelstransportsdematerialsposatsenl'obraoderetiradad'enderrocs.
d)Elsrebutsdellicències,impostosialtrescàrreguesinherentsal'obraquehaginpagatoenlagestiódelaqualhagi
intervingutelConstructor,jaqueelseuabonamentéssempreacomptedelPropietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenentͲse que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que
origininalConstructorelstreballsperadministracióquerealitzielBeneficiIndustrialdelmateix.

ABONAMENTALCONSTRUCTORDELSCOMPTESD'ADMINISTRACIÓDELEGADA.

Article63.ͲLlevatpactedistint,elsabonamentsalConstructordelscomptesd'Administraciódelegada,elsrealitzaràel
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat
representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra
realitzada,valorantͲlad'acordambelpressupostaprovat.Aquestesvaloracionsnotindranefectesperalsabonaments
alConstructorsinóques'haguéspactatelcontraricontractualment.

NORMESPERAL'ADQUISICIÓDELSMATERIALSIAPARELLS..

Article64.ͲAixònoobstant,lesfacultatsqueenaqueststreballsperAdministraciódelegadaesreservaelPropietariper
al'adquisiciódelsmaterialsiaparells,sialConstructorseliautoritzapergestionarͲlosiadquirirͲlos,hauràdepresentar
alPropietari,oenlasevarepresentacióal'ArquitecteͲDirector,elspreusilesmostresdelsmaterialsiaparellsoferts,
necessitantlasevaprèviaaprovacióabansd'adquirirͲlos.

RESPONSABILITATDELCONSTRUCTORENELBAIXRENDIMENTDELSOBRERS.

Article 65.Ͳ Si l'ArquitecteͲDirector advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentarͲlielConstructor,queelsrendimentsdelamàd'obra,entotesoenalgunadelesunitatsd'obraexecutades
fossinnotablementinferiorsalsrendimentsnormalsadmesosgeneralmentperaunitatsd'obraigualsosimilars,liho
notificaràperescritalConstructor,amblafinalitatqueaquestfacilesgestionsprecisesperaugmentarlaproduccióen
laquantiaassenyaladaperl'ArquitecteͲDirector.
SiuncopfetaaquestanotificacióalConstructor,enelsmesossuccessius,elsrendimentsnoarribessinalsnormals,el
PropietariquedafacultatperresercirͲsedeladiferència,rebaixantͲneelseuimportdelquinzepercent(15per100)
que pels conceptes abans expressats correspondria abonarͲli al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivaments'hagind'efectuarͲli.Encasdenoarribarambduespartsaunacordpelquefaalsrendimentsdelamà
d'obra,sesotmetràelcasaarbitratge.

RESPONSABILITATSDELCONSTRUCTOR.

Article66.ͲEnelstreballsd'"ObresperAdministraciódelegada"elConstructornomésseràresponsabledelsdefectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les dispoͲ
sicionslegalsvigentss'estableixen.Encanvi,iexceptuantl'expressatal'article63precedent,noseràresponsabledel
malresultatquepoguessindonarelsmaterialsiaparellselegitssegonslesnormesestablertesenaquestarticle.
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En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuososiarespondretambédelsaccidentsoperjudicisexpressatsenelparàgrafanterior.

EPIGRAF5:DELAVALORACIÓIABONAMENTDELSTREBALLS

FORMESDIFERENTSD'ABONAMENTDELESOBRES

Article 67.Ͳ Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres iexceptuant que en el Plec Particular de
Condicionseconòmiquess'hipreceptuiunaaltracosa,l'abonamentdelstreballss'efectuaràaixí:
1r.Tipusfixotantalçattotal.S'abonaràlaxifraprèviamentfixadacomabasedel'adjudicació,disminuïdaenelseucas
al'importdelabaixaefectuadaperl'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podentͲne variar
solamentelnombred'unitatsexecutades.
Prèviamedicióiaplicantaltotaldelesunitatsdiversesd'obraexecutades,delpreuinvariableestipulatalabestretaper
cadascunad'elles,s'abonaràalContractistal'importdelescompresesenelstreballsexecutatsiultimatsd'acordamb
els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses
unitats.
3r.Tantvariableperunitatd'obra,segonslescondicionsenquèesrealitziielsmaterialsdiversosempratsenlaseva
execuciód'acordamblesordresdel'ArquitecteͲDirector.
S'abonaràalContractistaenidèntiquescondicionsalcasanterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
econòmiques"determina.
5è.Perhoresdetreball,executatenlescondicionsdeterminadesenelcontracte.

RELACIONSVALORADESICERTIFICACIONS

Article68.ͲEncadaunadelesèpoquesodatesqueesfixinenelcontracteoenels"PlecsdeCondicionsParticulars"
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis
previstos,segonslamedicióquehauràpracticatl'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició
general,cúbica,superficial,lineal,ponderalonumeralcorresponentperacadaunitatd'obra,elspreusassenyalatsen
el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions
econòmiques" respecte a millores o substitucions dematerials o a les obres accessòries i especials, etc.
AlContractista,quepodràpresenciarlesmedicionsnecessàriesperextendreaquestarelació,l'Aparelladorlifacilitarà
les dades corresponents de la relació valorada, acompanyantͲles d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del
terminidedeu(10)diesapartirdeladataderecepciód'aquestanota,elContractistapuguienexaminarͲlesitornarͲles
firmadesamblasevaconformitatofer,encascontrari,lesobservacionsoreclamacionsqueconsiderioportunes.Dins
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'ArquitecteͲDirector acceptarà o refusarà les reclamacions del
Contractistasihifossin,donantͲlicomptedelasevaresolucióipodentelContractista,enelsegoncas,acudirdavantel
Propietaricontralaresoluciódel'ArquitecteͲDirectorenlaformaprevistaenels"PlecsGeneralsdeCondicionsFacultaͲ
tivesiLegals".
Prenentcomabaselarelacióvaloradaindicadaenelparàgrafanterior,l'ArquitecteͲDirectorexpediràlacertificacióde
lesobresexecutades.Del'importse'ndeduiràeltantpercentqueperalaconstituciódelafinanças'hagipreestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificarͲse fins el
norantapercent(90per100)delseuimport,alspreusquefigurenenelsdocumentsdelProjecte,senseafectarͲlosdel
tantpercentdeContracta.
LescertificacionsesremetranalPropietari,dinsdelmessegüentalperíodealqualesrefereixen,itindranelcaràcterde
documentientreguesaboncompte,subjectesalesrectificacionsivariacionsqueesderivendelaliquidaciófinal,no
suposanttampocaquestescertificacionsniaprovaciónirecepciódelesobresquecomprenen.Lesrelacionsvalorades
contindransolamentl'obraexecutadaenelterminialquallavaloracióesrefereix.Encasquel'ArquitecteͲDirectorho
exigís,lescertificacionss'extendranal'origen.

MILLORESD'OBRESLLIUREMENTEXECUTADES


Article69.ͲQuanelContractista,inclòsambautoritzaciódel'ArquitecteͲDirector,utilitzésmaterialsdepreparaciómés
acuradaodemidesmésgransquel'assenyalatenelProjecteosubstituísunaclassedefàbricaperunaaltradepreu
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense
demanarͲli, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'ArquitecteͲDirector, no tindrà dret, no
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte
subjeccióalaprojectadaicontractadaoadjudicada.

ABONAMENTDETREBALLSPRESSUPOSTATSAMBPARTIDAALÇADA

Article 70.Ͳ Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra,
l'abonamentdelstreballspressupostatsenpartidaalçada,s'efectuaràd'acordambelprocedimentquecorrespongui
entreelsqueacontinuaciós'expressen:
a)Sihihapreuscontractatsperaunitatsd'obraiguals,lespressupostadesmitjançantpartidaalçada,s'abonaranprèvia
medicióiaplicaciódelpreuestablert.
b)Sihihapreuscontractatsperaunitatsd'obrasimilars,s'establiranpreuscontradictorisperalesunitatsambpartida
alçada,deduïtsdelssimilarscontractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al
Contractista,exceptuantelcasqueenelPressupostdel'obras'expressiquel'importd'aquestapartidas'hadejustificar,
enaquestcas,l'ArquitecteͲDirectorindicaràalContractistaiambanterioritatal'execució,elprocedimentques'hade
seguirperportaraquestcompteque,enrealitatseràd'administració,valorantͲneelsmaterialsijornalsalspreusque
figurenenelPressupostaprovato,enelseudefecte,alsqueanteriormental'execucióconvinguinambduesparts,
incrementantͲse l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de
DespesesGeneralsiBeneficiIndustrialdelContractista.

ABONAMENTD'ESGOTAMENTSIALTRESTREBALLSESPECIALSNOCONTRACTATS

Article71.ͲQuancalguessinefectuaresgotaments,injeccionsoaltrestreballsdequalsevolíndoleespecialoordinària,
quepernohaverestatcontractatsnofossinpercomptedelContractista,isinofossincontractatsambtercerapersona,
elContractistatindràl'obligaciódeferͲlosidepagarlesdespesesdetotamenaqueocasionin,iliseranabonatspel
PropietariperseparatdelaContracta.
AmésdereintegrarmensualmentaquestesdespesesalContractista,seliabonaràjuntamentambellseltantpercent
del'importtotalque,enelseucas,s'especifiquienelPlecdeCondicionsParticulars.

PAGAMENTS

Article72.ͲElPropietaripagaràenelsterminisprèviamentestablerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per
l'ArquitecteͲDirector,envirtutdelesqualsesverificaranelspagaments.

ABONAMENTDETREBALLSEXECUTATSDURANTELTERMINIDEGARANTIA

Article73.ͲEfectuadalarecepcióprovisionalisidurantelterminidegarantias'haguessinexecutattreballs,peralseu
abonamentesprocediràaixí:
1r.SielstreballsqueesfanestiguessinespecificatsenelProjectei,sensecausajustificada,nos'haguessinrealitzatpel
Contractistaalseutemps,il'ArquitecteͲDirectorexigíslasevarealitzaciódurantelterminidegarantia,seranvalorats
elspreusquefigurenenelpressupostiabonatsd'acordambelqueesvaestablirenels"PlecsParticulars"oenelseu
defecteenelsGenerals,enelcasqueaquestspreusfossininferiorsalsvigentsenl'èpocadelasevarealització;encas
contrari,s'aplicaranaquestsúltims.
2n.Sis'hanfettreballspuntualsperalareparaciódedesperfectesocasionatsperl'úsdel'edifici,degutaqueaquestha
estatutilitzatdurantaquesttempspelPropietari,esvaloraraniabonaranelspreusdeldia,prèviamentacordats.
3r.Sis'hanfettreballsperalareparaciódedesperfectesocasionatsperdeficiènciadelaconstruccióodelaqualitat
delsmaterials,nos'abonaràperaqueststreballsresalContractista.

EPIGRAF6:DELESINDEMNITZACIONSMUTUES
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IMPORTDELAINDEMNITZACIÓPERRETARDNOJUSTIFICATENELTERMINID'ACABAMENTDELESOBRES

Article 74.Ͳ La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels
treballscontractats,percadadianaturalderetard,comptatsapartirdeldiad'acabamentfixatenelcalendarid'obra.
Lessumesresultantsesdescomptaraniretindranambcàrrecalafiança.

DEMORADELSPAGAMENTS

Article75.ͲSielpropietarinopaguéslesobresexecutades,dinsdelmessegüentaquècorresponelterminiconvingut,
elContractistatindràaméseldretdepercebrel'abonamentd'unquatreimigpercent(4,5per100)anual,enconcepte
d'interessosdedemora,durantl'espaidetempsderetardisobrel'importdel'esmentadacertificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzarͲse aquest
pagament,tindràdretelContractistaalaresoluciódelcontracte,procedintͲsealaliquidaciócorresponentdelesobres
executadesidelsmaterialsemmagatzemats,semprequeaquestsreuneixinlescondicionspreestablertesiquelaseva
quantitatnoexcedeixidelanecessàriaperalafinalitzaciódel'obracontractadaoadjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de
pagaments,quanelContractistanojustifiquiqueenladatadel'esmentadasol.licitudhainvertitenobraoenmaterials
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al
contracte.

EPIGRAF7:VARIS

MILLORESIAUGMENTSD'OBRA.CASOSCONTRARIS

Article76.ͲNos'admetranmilloresd'obra,nomésenelcasquel'ArquitecteͲDirectorhagimanatperescritl'execucióde
treballsnousoquemillorinlaqualitatdelscontractats,aixícomladelsmaterialsiaparellsprevistosenelcontracte.
Tampocs'admetranaugmentsd'obraenlesunitatscontractades,excepteencasd'errorenlesmedicionsdelProjecte,
anoserquel'ArquitecteͲDirectorordeni,tamb'eperescrit,l'ampliaciódelescontractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells
ordenantsutilitzarielsaugmentsquetotesaquestesmilloresoaugmentsd'obrasuposinsobrel'importdelesunitats
contractades.
Seseguiràelmateixcriteriiprocediment,quanl'ArquitecteͲDirectorintrodueixiinnovacionsquesuposinunareducció
apreciableenelsimportsdelesunitatsd'obracontractades.

UNITATSD'OBRADEFECTUOSESPERÒACCEPTABLES

Article77.ͲQuanperqualsevolcausacalguésvalorarobradefectuosa,peròacceptablesegonsl'ArquitecteͲDirectorde
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de
conformarambl'esmentadaresolució,excepteelcasenquè,estantdinselterminid'execució,s'estimimésenderrocar
l'obraireferͲlad'acordambcondicions,senseexcedirl'esmentattermini.

ASSEGURANÇADELESOBRES

Article78.ͲElContractistaestaràobligataassegurarl'obracontractadaduranttoteltempsquedurilasevaexecució
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per
Contractaelsobjectesassegurats.L'importabonatperlaSocietatAsseguradora,enelcasdesinistre,s'ingressaràen
compteanomdelPropietari,perquèambcàrrecalcomptes'abonil'obraqueesconstrueixi,iamesuraqueaquestaes
vagifent.Elreintegramentd'aquestaquantitatalContractistaesfaràpercertificacions,comlarestadelstreballsdela
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de
fiança,abonamentcompletdedespeses,materialsemmagatzemats,etc.,iunaindemnitzacióequivalental'importdels

danyscausatsalContractistapelsinistreiquenoselihaguessinabonat,peròsolsenproporcióequivalentaallòque
representilaindemnitzacióabonadaperlaCompanyiaAsseguradora,respecteal'importdelsdanyscausatspelsinistre,
queserantassatsambaquestafinalitatperl'ArquitecteͲDirector.
Enlesobresdereformaoreparació,esfixaràprèviamentlapartd'edificiquehagideserasseguradailasevaquantia,i
siresnoespreveu,s'entendràquel'assegurançahadecomprendretotalapartdel'edificiafectadaperl'obra.Elsriscs
assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractarͲlos,enconeixementdelPropietari,al'objectederecaptard'aquestlasevaprèviaconformitatoobjeccions.

CONSERVACIÓDEL'OBRA

Article79.ͲSielContractista,totisentlasevaobligació,noaténlaconservaciódel'obradurantelterminidegarantia,
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'ArquitecteͲDirector, en
representaciódelPropietari,podràdisposartotelquecalguiperquès'atenguilavigilància,netejaitotelques'hagués
demenesterperlasevabonaconservació,abonantͲsetotpercomptedelaContracta.EnabandonarelContractista
l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixarͲho
desocupatinetenelterminiquel'ArquitecteͲDirectorfixi.
Desprésdelarecepcióprovisionaldel'edificiienelcasquelaconservaciódel'edificisiguiacàrrecdelContractista,no
s'higuardaranméseines,útils,materials,mobles,etc.queelsindispensablesperalavigilànciainetejaipelstreballs
que fos necessari executar. En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econòmiques".

UTILITZACIÓPELCONTRACTISTAD'EDIFICISOBENSDELPROPIETARI.

Article 80.Ͳ Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del
Propietari,edificisoutilitzimaterialsoútilsquepertanyinalPropietari,tindràobligaciódeadobarͲlosiconservarͲlos
per ferͲne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposantͲne els que s'haguessin
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materialsquehagiutilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el
Contractistaamballòprevistenelparàgrafanterior,horealitzaràelPropietariacostad'aquelliambcàrrecalafiança.

signat:L'Arquitecte
MarcSeguíPie







ElpresentPlaGeneral,queconstade18pàginesnumerades,essubscriuenprovadeconformitatperlaPropietatiel
Contractista en quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'ArquitecteͲDirector i el quart per
l'expedientdelProjectedipositatenelCol.legid'Arquitecteselqualesconvéquedonaràfedelseucontingutencasde
dubtesodiscrepàncies.
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6REUHHOVFRPSRQHQWV
&DUDFWHUtVWLTXHV
7RWVHOVSURGXFWHVGHFRQVWUXFFLyKDXUDQGHSRUWDUHOPDUFDWJH&(G¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHConformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials3DUW,&DStWROGHO&7(
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. 
&RQWUROGHUHFHSFLy
7RWVHOVSURGXFWHVGHFRQVWUXFFLyWLQGUDQXQFRQWUROGHUHFHSFLyDO¶REUDG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHControl de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 3DUW,&DStWROGHO&7(LFRPSUHQGUj
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.
4XDQ HO PDWHULDO R HTXLS DUULEL D O¶REUD DPE HO FHUWLILFDW G RULJHQ LQGXVWULDO TXH DFUHGLWL HO FRPSOLPHQW G DTXHVWHV FRQGLFLRQV QRUPHV R
GLVSRVLFLRQVODVHYDUHFHSFLyHVUHDOLW]DUjFRPSURYDQW~QLFDPHQWOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVDSDUHQWV
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.

6REUHO¶H[HFXFLy
&RQGLFLRQVJHQHUDOV
7RWV HOV WUHEDOOV LQFORVRV HQ HO SUHVHQW SURMHFWH V¶H[HFXWDUDQ HVPHUDGDPHQW WHQLQW HQ FRPSWH OHV ERQHV SUDFWLTXHV GH OD FRQVWUXFFLy
G¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVHQO¶DUWLFOHCondicions en l’execució de les obres. Generalitats3DUW,FDStWROGHO&7(
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.
&RQWUROG¶H[HFXFLy
7RWVHOVWUHEDOOVLQFORVRVHQHOSUHVHQWSURMHFWHWLQGUDQXQFRQWUROG¶H[HFXFLyG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHControl
d’execució de l’obra. Generalitats3DUW,FDStWROGHO&7(
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 instalālacions, 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
6REUHHOFRQWUROGHO¶REUDDFDEDGD
9HULILFDFLRQVGHOFRQMXQWRSDUWVGHO¶HGLILFLG¶DFRUGDPEOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHCondicions de l’obra acabada.
Generalitats3DUW,FDStWROGHO&7(
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalālacions, 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
6REUHODQRUPDWLYDYLJHQW
(O'HFUHWGHOMinisterio de la Vivienda %2(  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"
HVWDEOHL[TXHDODPHPzULDLDOSOHFGHSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVSDUWLFXODUVGHTXDOVHYROSURMHFWHG HGLILFDFLyHVIDFLFRQVWDUH[SUHVVDPHQW
O¶REVHUYDQoDGHOHVnormes VREUHODFRQVWUXFFLy$L[tGRQFVHQHOSUHVHQWSOHFV LQFORXUjXQDUHODFLyGHOHVQRUPHVYLJHQWVDSOLFDEOHVVREUH
FRQVWUXFFLyLHVUHPDUFDUjTXHHQO H[HFXFLyGHO REUDV REVHUYDUDQOHVPDWHL[HV
$PpVHOVSURGXFWHVGHODFRQVWUXFFLyGXUDQHOPDUFDWJH&((QDTXHVWVHQWLWOHVUHJODPHQWDFLRQVUHFHQWVFRPpVHOFDVGHO&7(IDQ
UHIHUqQFLDDQRUPHV81((1&(,&(1TXHHQPROWVFDVRVHVWDEOHL[HQUHTXLVLWVFRQFUHWVTXHV¶KDQGHFRPSOLPHQWDUHQHOSURMHFWH
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2SHUDFLRQVGHVWLQDGHVDODGHPROLFLyWRWDORSDUFLDOG¶XQHGLILFLRHOHPHQWFRQVWUXFWLXDHULRHQWHUUDWTXHREVWDFXOLW]LODFRQVWUXFFLyG¶XQD
REUDLTXHVLJXLQHFHVVDULIHUGHVDSDUqL[HUFRPSUqQWDPEpODUHWLUDGDGHOVPDWHULDOVLOOLXUDPHQWDXQJHVWRUDXWRULW]DWSHUDOVHX
UHFLFODWJHRSHUDODGLVSRVLFLyGHUHEXLJ(QIXQFLyGHODVHYDH[HFXFLyHVGHILQHL[HQGLYHUVRVWLSXVG¶HQGHUURF
(QGHUURFG¶HOHPHQWDHOHPHQWHOPpVXVXDOTXDQHOVWUHEDOOVV¶HIHFWXHQVHJXLQWO¶RUGUHLQYHUVDODVHYDFRQVWUXFFLy
(QGHUURFSHUFROāODSVHSHUHPEUDQ]LGDGHPjTXLQDTXDQO¶DOoDGDGHO HGLILFLQRVXSHULHOVGHO DOoDGDDVVROLEOHSHUDDTXHVWD
(QGHUURFSHUFROāODSVHPLWMDQoDQWLPSDFWHGHERODGHJUDQPDVVDTXDQO HGLILFLHVWURELDwOODWRSUHQHQWHVWULFWHVPHVXUHVGHVHJXUHWDW
UHVSHFWHDOVFRQIURQWDWV2SHUFROāODSVHPLWMDQoDQWODXWLOLW]DFLyG¶H[SORVLXVTXDQO¶HVWUXFWXUDQRVLJXLG¶DFHURDPESUHGRPLQLGHIXVWDL
PDWHULDOVFRPEXVWLEOHV
(QGHUURFFRPELQDW4XDQSDUWG XQHGLILFLV¶KDJLG¶HQGHUURFDUHOHPHQWDHOHPHQWLO¶DOWUDSDUWSHUTXDOVHYRODOWUHSURFHGLPHQWGHFROāODSVH
V HVWDEOLUDQFODUDPHQWOHV]RQHVRQV XWLOLW]DUjFDGDPRGDOLWDW
1RUPHVG¶DSOLFDFLy
5HVLGXV/OHLGHMXOLROPRGLILFDGDSHUODOOHLGHGHMXQ\LSHUODOOHLGHGHMXQ\
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(OVHOHPHQWVDX[LOLDUVEDVWLGHV6¶XWLOLW]DUDQHQO¶HQGHUURFG HOHPHQWVHVSHFtILFVHQGHPROLFLRQVPDQXDOVHOHPHQWDHOHPHQWLVHPSUHHQ
FRQVWUXFFLRQVTXHQRSUHVHQWLQVtPSWRPHVGHUXwQDLPPLQHQW(VFRPSURYDUjSUqYLDPHQWTXHOHVVHFFLRQVLO¶HVWDWItVLFGHOVHOHPHQWV
G¶HVWLQWRODPHQWGHOVWDXORQVGHOVFRVVRVGHEDVWLGDHWFVyQHOVDGHTXDWVSHUWDOGHFRPSOLUDODSHUIHFFLyODPLVVLyTXHVH OVH[LJLUjXQ
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ODUHVLVWqQFLDGHODEDVWLGDLGHOVSRVVLEOHVOORFVG DQFRUDWJHVOHVSURWHFFLRQVQHFHVVjULHVDXWLOLW]DUOHVYLVHUHVORQHVHWFEXVFDQW
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DEUDoDGRUHVTXHXQHL[HQHOVHOHPHQWVWXEXODUVHVFRQWURODUjO HVIRUoGHFDUJRODGD/HVWUDYHVRDQFRUDWJHVKDXUDQG¶HVWDUIRUPDWV
VHPSUHSHUVLVWHPHVLQGHIRUPDEOHVHQHOSODIRUPDWSHOVVXSRUWVLSRQWVDIRUoDGHGLDJRQDOVRFUHXVGH6DQW$QGUHXV DQFRUDUDQD
PpVDOHVIDoDQHVTXHQRKDJLQGHVHUHQGHUURFDGHVRQRLPPHGLDWDPHQWUHTXLVLWLPSUHVFLQGLEOHVLODEDVWLGDQRHVWjDQFRUDGDHQHOV
VHXVH[WUHPVKDQGHSUHYHXUH VFRPDPtQLPTXDWUHDQFRUDWJHVLXQSHUFDGDPð1RHVVXSHUDUjODFjUUHJDPj[LPDDGPLVVLEOHSHUD
OHVURGHVTXDQDTXHVWHVV LQFRUSRULQDXQDEDVWLGD(OVWDXOHUVG DOWXUDPDMRUDPHWUHVHVWDUDQSURYHwWVGHEDUDQHVQRUPDOLW]DGHVL
PDU[DSHX
Bastides de càrrega8WLOLW]DGHVFRPDHOHPHQWDX[LOLDUSHUWDOGHVRVWHQLUSDUWVRPDWHULDOVG XQDREUDGXUDQWODVHYDFRQVWUXFFLyTXDQQR
HVSXJXLQVRVWHQLUSHUVLPDWHL[RVHPSUDQWVHFRPDDUPDGXUHVSURYLVLRQDOVSHUDO H[HFXFLyGHYROWHVDUFVHVFDOHVHQFRIUDWVGH
VRVWUHVHWF(VWDUDQSURMHFWDWVLFRQVWUXwWVGHPDQHUDTXHSHUPHWLQXQGHVFHQVLGHVPXQWDWJHSURJUHVVLXV
([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
$EDQVGHO LQLFLGHOHVDFWLYLWDWVG¶HQGHUURFHVUHFRQHL[HUDQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO HGLILFLDHQGHUURFDUDQWLJXLWDWFDUDFWHUtVWLTXHVGH
O¶HVWUXFWXUDLQLFLDOYDULDFLRQVUHIRUPHVLHVWDWDFWXDOGHO¶HVWUXFWXUDLOHVLQVWDOāODFLRQV(VUHFRQHL[HUDQWDPEpOHVHGLILFDFLRQVFRQIURQWDQWVHO
VHXHVWDWGHFRQVHUYDFLyLOHVVHYHVPLWJHUHVSHUWDOG DGRSWDUOHVPHVXUHVGHSUHFDXFLyFRPVyQO¶DQXOāODFLyG LQVWDOāODFLRQVDSXQWDODPHQW
G DOJXQDSDUWGHOVHGLILFLVYHwQVVHSDUDFLyG HOHPHQWVXQLWVDHGLILFLVTXHQRV KDQGHHQGHUURFDUHWFLWDPEpHVUHFRQHL[HUDQHOVYLDOVL
[DU[HVGHVHUYHLVGHO HQWRUQGHO HGLILFLDHQGHUURFDUTXHSXJXLQVHUDIHFWDWVSHOSURFpVG¶HQGHUURF
(QDTXHVWVHQWLWKDXUDQGHVHUWUHEDOOVREOLJDWVDUHDOLW]DULHQDTXHVWRUGUHHOVVHJHQWV
Desinfecció i desinsectacióGHOVORFDOVGHO HGLILFLTXHKDJLQSRJXWDOEHUJDUSURGXFWHVWz[LFVTXtPLFVRDQLPDOV SRUWDGRUVGHSDUjVLWV 
Anulālació i neutralitzacióSHUSDUWGHOHV&RPSDQ\LHVVXEPLQLVWUDGRUHVGHOHVHVFRPHVHVG HOHFWULFLWDWJDVWHOqIRQHWFDL[tFRPWDSDWGHO
FODYHJXHUDPLEXLGDWJHGHOVSRVVLEOHVGLSzVLWVGHFRPEXVWLEOH
Estintolament i apuntalament GHOVHOHPHQWVGHFRQVWUXFFLyTXHSRJXHVVLQRFDVLRQDUDOJXQHVIRQGUDPHQW
Instalālació de bastidesWRWDOPHQWH[HPSWHVGHODFRQVWUXFFLyDHQGHUURFDUVLEpHVSRGUDQDUULRVWUDUDDTXHVWDHQOHVSDUWVQR
HQGHUURFDGHV
Instalālació de mesures de protecció colālectivesWDQWHQUHODFLyDPEHOVRSHUDULVHQFDUUHJDWVGHO¶HQGHUURFFRPDPEWHUFHUHVSHUVRQHVR
HGLILFLVHQWUHOHVTXDOVFDOGHVWDFDU&RQVROLGDFLyG HGLILFLVFRQIURQWDQWVLSURWHFFLyVLVyQPpVEDL[RVPLWMDQoDQWODLQVWDOāODFLyGHYLVHUHV
GHSURWHFFLy3URWHFFLyGHODYLDS~EOLFDR]RQHVFRQIURQWDQWVLODVHYDVHQ\DOLW]DFLy,QVWDOāODFLyGH[DU[HVRYLVHUHVGHSURWHFFLySHUD
YLDQDQWVLORQHVGHSURWHFFLySHULPSHGLUODFDLJXGDG HQGHUURFV0DQWHQLPHQWG HOHPHQWVSURSLVGHO HGLILFLFRPDPSLWVEDUDQHVHVFDOHV
HWF3URWHFFLyGHOVDFFHVVRVDO HGLILFLPLWMDQoDQWSDVVDGLVVRVFREHUWV,QVWDOāODFLyGHPLWMDQVG HYDFXDFLyG HQGHUURFVFDQDOVLFRQGXFWHV
GHGLPHQVLRQVDGHTXDGHVDL[tFRPWUHPXJHVSHUO¶HPPDJDW]HPDWJH5HIRUoGHOHVSODQWHVVRWDUDVDQWVLH[LVWHL[HQLV KDQG DFXPXODU

HQGHUURFVHQSODQWDEDL[D(YLWDUPLWMDQoDQWORQHVDO H[WHULRULUHJDWDO LQWHULRUODFUHDFLyGHJUDQVTXDQWLWDWVGHSROV1RV¶KDQGH
VREUHFDUUHJDUH[FHVVLYDPHQWHOVIRUMDWVLQWHUPHGLVDPEHQGHUURFV(OVEXLWVG HYDFXDFLyHVSURWHJLUDQDPEEDUDQHV$GRSFLyGHPHVXUHV
GHSURWHFFLySHUVRQDOGRWDQWHOVRSHUDULVGHOSUHFHSWLXLHVSHFtILFPDWHULDOGHVHJXUHWDW FLQWXURQVFDVFRVERWHVPjVFDUHVHWF 
(VFRPSURYDUjTXHHOVPLWMDQVDX[LOLDUVDXWLOLW]DUWDQPHFjQLFVFRPPDQXDOVUHXQHL[HQOHVFRQGLFLRQVGHTXDQWLWDWLTXDOLWDW
HVSHFLILFDGHVHQHOSODG¶HQGHUURFG DFRUGDPEODQRUPDWLYDDSOLFDEOHHQHOWUDQVFXUVGHO DFWLYLWDW(QHOFDVGHSURFHGLPHQWG¶HQGHUURF
PHFjQLFV KDXUjHQGHUURFDWSUqYLDPHQWHOHPHQWDHOHPHQWODSDUWG HGLILFLTXHHVWjHQFRQWDFWHDPEOHVPLWJHUHVGHL[DQWDwOODWHOWDOOGH
ODPjTXLQD4XDQH[LVWHL[LQSODQVLQFOLQDWVFRPUjIHFVGHFREHUWDTXHSRGHQOOLVFDULFDXUHVREUHODPjTXLQDV¶HQGHUURFDUDQSUqYLDPHQW
(QHOSODG¶HQGHUURFV LQGLFDUDQHOVHOHPHQWVVXVFHSWLEOHVGHVHUUHFXSHUDWVDILGHIHUKRGHIRUPDPDQXDODEDQVTXHV LQLFLwO¶HQGHUURF
SHUPLWMDQVPHFjQLFV$TXHVWDFRQGLFLyQRWLQGUjHIHFWHVLDPEDL[zHVPRGLILTXHVVLQOHVFRQVWDQWVG HVWDELOLWDWGHO HGLILFLRG DOJXQ
HOHPHQWHVWUXFWXUDO(QHOFDVGHGHPROLFLyRUHWLUDGDGHPDWHULDOVTXHFRQWLQJXLQDPLDQWLSUqYLDPHQWDO¶LQLFLGHODIHLQDO¶HPSUHVD
HQFDUUHJDGDG¶H[HFXWDUODKDXUjG¶HVWDEOLUXQSODGHWUHEDOODSURYDWSHUOD')4XDQWqFQLFDPHQWVLJXLSRVVLEOHO¶DPLDQWRHOVPDWHULDOV
TXHHOFRQWLQJXLQKDQGHVHUHWLUDWVDEDQVGHFRPHQoDUOHVRSHUDFLRQVGHGHPROLFLy
)DVHVG¶H[HFXFLy
(QGHUURF (OVHOHPHQWVUHVLVWHQWVV¶HQGHUURFDUDQHQO RUGUHLQYHUVDOVHJXLWHQODVHYDIDVHGHFRQVWUXFFLy(VGHVFHQGLUjSODQWDDSODQWD
FRPHQoDQWSHUODFREHUWDDOOHXJHULQWOHVSODQWHVGHIRUPDVLPqWULFDH[FHSWHLQGLFDFLyHQFRQWUD(VSURFHGLUjDUHWLUDUODFjUUHJDTXH
JUDYLWLVREUHTXDOVHYROHOHPHQWDEDQVG¶HQGHUURFDUDTXHVW(QFDSFDVHVSHUPHWUjDFXPXODUHQGHUURFVVREUHHOVIRUMDWVHQTXDQWLDPDMRU
DO HVSHFLILFDGDHQO (VWXGL3UHYLWRWLTXHO HVWDWGHOVHVPHQWDWVVRVWUHVVLJXLER7DPSRFV DFXPXODUjHQGHUURFQLHVVXSRUWDUDQHOHPHQWV
FRQWUDWDQTXHVPXUVLVXSRUWVSURSLVRPLWJHUHVPHQWUHDTXHVWVKDJLQGHURPDQGUHHQSHXV(VFRQWUDUHVWDUDQRVXSULPLUDQHOV
FRPSRQHQWVKRULW]RQWDOVG DUFVYROWHVHWFLV¶DSXQWDODUDQHOVHOHPHQWVODUHVLVWqQFLDLHVWDELOLWDWGHOVTXDOVHVWLQJXLQGXEWHVUDRQDEOHV
OHVYRODGHVVHUDQREMHFWHG HVSHFLDODWHQFLyLVHUDQDSXQWDODGHVDEDQVG DOOHXJHULUHOVVHXVFRQWUDSHVRV(VPDQWLQGUDQWRWHOWHPSV
SRVVLEOHOHVWUDYHVH[LVWHQWVLQWURGXLQWQHGHQRXVHQODVHYDDEVqQFLDTXDQUHVXOWLQQHFHVVDULV(QHVWUXFWXUHVKLSHUHVWjWLTXHVHV
FRQWURODUjTXHO¶HQGHUURFG HOHPHQWVUHVLVWHQWVRULJLQDHOVPHQRUVJLUVIOHW[HVLWUDQVPLVVLyGHWHQVLRQVSRVVLEOHVQRV¶HQGHUURFDUDQ
HOHPHQWVHVWUXFWXUDOVRGHWUDYDPHQWUHQRHVVXSULPHL[LQRFRQWUDUHVWLQHILFDoPHQWOHVWHQVLRQVTXHSXJXLQHVWDULQFLGLQWVREUHHOOV(V
WLQGUjDL[tPDWHL[SUHVHQWHOSRVVLEOHHIHFWHSHQGXODUG HOHPHQWVPHWjOāOLFVTXHHVWDOOLQRGHOVTXDOVVREWDGDPHQWVH¶QVXSULPHL[LQOHV
WHQVLRQV
(QJHQHUDOHOVHOHPHQWVTXHSXJXLQSURGXLUWDOOVFRPYLGUHVSRUFHOODQDVDQLWjULDHWFHVGHVPXQWDUDQVHQFHUV(OWUHQFDPHQWGH
TXDOVHYROHOHPHQWVXSRVDTXHHOVWURVVRVUHVXOWDQWVKDQGHVHUPDQHMDEOHVSHUXQVRORSHUDUL(OWDOORHQGHUURFG XQHOHPHQWTXHSHOVHX
SHVRYROXPQRUHVXOWLPDQHMDEOHSHUXQDVRODSHUVRQDHVUHDOLW]DUjPDQWHQLQWORVXVSqVRHVWLQWRODWGHPDQHUDTXHHQFDSFDVHV
SURGXHL[LQFDLJXGHVEUXVTXHVRYLEUDFLRQVTXHSXJXLQDIHFWDUDODVHJXUHWDWLUHVLVWqQFLDGHOVIRUMDWVRSODWDIRUPHVGHWUHEDOO
/ DEDWLPHQWG XQHOHPHQWHVGXUjDWHUPHGHPDQHUDTXHHVIDFLOLWLHOVHXJLUVHQVHTXHDTXHVWDIHFWLDOGHVSODoDPHQWGHOVHXSXQWGH
VXSRUWLHQTXDOVHYROFDVDSOLFDQWOLHOVPLWMDQVG DQFRUDWJHLGHWLUDQWVSHUWDOTXHHOVHXGHVFHQVVLJXLOHQW/DEROFDGDOOLXUHQRPpVHV
SHUPHWUjHQHOHPHQWVTXHHVSXJXLQIHUDWURVVRVQRDQFRUDWVVLWXDWVHQSODQWDEDL[DRFRPDPj[LPGHVGHOQLYHOOGHOVHJRQIRUMDW
VHPSUHTXHHVWUDFWLG HOHPHQWVGHIDoDQHVLODGLUHFFLyGHODEROFDGDVLJXLFDSDO H[WHULRU/DFDLJXGDHVSURGXLUjVREUHVzOFRQVLVWHQWL
DPEHVSDLOOLXUHVXILFLHQWSHUWDOG¶HYLWDUHIHFWHVQRGHVLWMDWV
1RHVSHUPHWUDQIRJXHUHVGLQVGHO HGLILFLLOHVH[WHULRUVHVSURWHJLUDQGHOYHQWHVWDUDQFRQWtQXDPHQWFRQWURODGHVLV DSDJDUDQ
FRPSOHWDPHQWDOILQDOLW]DUFDGDMRUQDGDGHWUHEDOO(QFDSFDVV XWLOLW]DUjHOIRFDPESURSDJDFLyGHIODPDFRPDPLWMjG¶HQGHUURF(Q
HGLILFLVDPEHVWUXFWXUDGHIXVWDRHQDTXHOOVTXHH[LVWHL[LDEXQGjQFLDGHPDWHULDOFRPEXVWLEOHHVGLVSRVDUjFRPDPtQLPG XQH[WLQWRU
PDQXDOFRQWUDLQFHQGLV
/DXWLOLW]DFLyGHFRPSUHVVRUVPDUWHOOVSQHXPjWLFVHOqFWULFVRTXDOVHYROPLWMjDX[LOLDUTXHSURGXHL[LYLEUDFLRQVKDXUjGHVHUSUqYLDPHQW
DXWRULW]DWSHUOD')
1RV XWLOLW]DUDQJUXHVSHUDUHDOLW]DUHVIRUoRVTXHQRVLJXLQH[FOXVLYDPHQWYHUWLFDOVRSHUDDWLUDQWDUDSXQWDODURDUUHQFDUHOHPHQWV
DQFRUDWVGHO HGLILFLDHQGHUURFDU4XDQV XWLOLW]LQSHUDO HYDFXDFLyG HQGHUURFVOHVFjUUHJXHVHVSURWHJLUDQG HYHQWXDOVFDLJXGHVLHOV
HOHPHQWVOLQHDOVHVWUDVOODGDUDQDQFRUDWVDOPHQ\VGHGRVSXQWV1RHVGHVFHQGLUDQOHVFjUUHJXHVDPEHOFRQWURO~QLFGHOIUH
$OILQDOLW]DUODMRUQDGDQRTXHGDUDQHOHPHQWVVXVFHSWLEOHVG HVIRQGUDUVHGHIRUPDHVSRQWjQLDRSHUO DFFLyG DJHQWVDWPRVIqULFVQRFLXV
YHQWSOXMDHWF HVSURWHJLUDQG DTXHVWDPLWMDQoDQWORQHVRSOjVWLFVOHV]RQHVGHO HGLILFLTXHSXJXLQYHXUH VDIHFWDGHVSHOVVHXV
HIHFWHV
$OFRPHQoDPHQWGHFDGDMRUQDGDLDEDQVGHFRQWLQXDUHOVWUHEDOOVG¶HQGHUURFV LQVSHFFLRQDUjO HVWDWGHOVHVWLQWRODPHQWVDWLUDQWDPHQWV
DQFRUDWJHVHWFDSOLFDWVHQMRUQDGHVDQWHULRUVWDQWHQO HGLILFLTXHV¶HQGHUURFDFRPHQHOVTXHHVSRJXHVVLQKDYHUHIHFWXDWHQHGLILFLVGH
O HQWRUQWDPEpV HVWXGLDUjO HYROXFLyGHOHVHVTXHUGHVPpVUHSUHVHQWDWLYHVLV DSOLFDUDQVLV¶HVFDXOHVSHUWLQHQWVPHVXUHVGHVHJXUHWDWL
SURWHFFLyGHOVWDOOV
5HWLUDGDLWUDQVSRUWGHPDWHULDOV/ HYDFXDFLyG HQGHUURFVHVSRWUHDOLW]DUGHOHVVHJHQWVIRUPHV0LWMDQoDQWWUDQVSRUWPDQXDODPEVDFVR
FDUUHWyILQVDOOORFG¶DSLODPHQWGHOVHQGHUURFVRILQVDOHVFDQDOVRFRQGXFWHVGLVSRVDWVSHUDDTXHVWDIXQFLy$PEREHUWXUDGHEXLWVHQ
IRUMDWVFRLQFLGHQWVDPEO DPSOHG XQHQWUHELJDWGHORQJLWXGFRPSUHVDHQWUHLPHWUHVGLVWULEXwWVGHPDQHUDHVWUDWqJLFDDILGH
IDFLOLWDUODUjSLGDHYDFXDFLy$TXHVWVLVWHPDQRPpVSRGUjHPSUDUVHH[FHSWHLQGLFDFLyFRQWUjULDHQHGLILFLVRUHVWHVG HOOVDPEXQPj[LP
GHSODQWHVLTXDQHOSURGXFWHGHO¶HQGHUURFVLJXLGHJUDQGjULDPDQHMDEOHSHUXQDVRODSHUVRQD/ODQoDQWOOLXUHPHQWO HQGHUURFGHVG XQD
DOoDGDPj[LPDGHSODQWHVVREUHHOWHUUHQ\VHPSUHTXHHVGLVSRVLG XQHVSDLOOLXUHPtQLPGH[PHWUHV0LWMDQoDQWJUXDTXDQHV
GLVSRVLG HVSDLSHUDODVHYDLQVWDOāODFLyL]RQDDFRWDGDSHUDODGHVFjUUHJDGHO HQGHUURF
$O¶HPSUHVDTXHUHDOLW]DHOVWUHEDOOVG¶HQGHUURFVHOLOOLXUDUjVLV¶HVFDXODGRFXPHQWDFLyFRPSOHWDUHODWLYDDOVPDWHULDOVTXHKDQGHVHU
DSOHJDWVSHUDODVHYDSRVWHULRUXWLOLW]DFLyDTXHVWVPDWHULDOVHVQHWHMDUDQLWUDVOODGDUDQDOOORFDVVHQ\DODWDDTXHVWHIHFWHHQODIRUPDTXH
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FRUUHVSRQHQWDERFDGRUPXQLFLSDORDO¶DERFDGRUTXHLQGLTXLHO*HVWRU$XWRULW]DWGH5HVLGXVHQFDUUHJDWGHODJHVWLyGHOHVUXQHV
SURYLQHQWVGHO¶HQGHUURF(OPLWMjGHWUDQVSRUWDL[tFRPODGLVSRVLFLyGHODFjUUHJDV DGHTXDUDQDFDGDQHFHVVLWDWDGRSWDQWVHOHV
PHVXUHVTXHFRQYLQJXLQSHUWDOG¶HYLWDUTXHODFjUUHJDSXJXLHVSDUJLUVHRRULJLQDUHPDQDFLRQVRVRUROOVGXUDQWHOVHXWUDVOODW
(OVUHVLGXVTXHFRQWLQJXLQDPLDQWV¶KDQGHUHFROOLULWUDVOODGDUIRUDGHOOORFGHWUHEDOOHOPpVDYLDWSRVVLEOHHQUHFLSLHQWVWDQFDWVL
VHQ\DOLW]DWVDPEHWLTXHWHVG¶DGYHUWqQFLDGHSHULOOSHUWDOG¶HYLWDUO¶HPLVVLyGHILEUHVG¶DPLDQWDOO¶DPELHQW
&RQWUROLDFFHSWDFLy
$PDQFDG¶XQSODGHFRQWUROHVSHFtILFGHILQLWSHUOD')HVUHDOLW]DUjHQHOWLSXVGHHQGHUURFSHUHOHPHQWVXQFRQWUROSHUFDGDPD
HQGHUURFDULQRPHQ\VG¶XQFRQWUROSHUSODQWD
$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PñGHYROXPDSDUHQWUHDOPHQWHQGHUURFDWSHOTXHUHVSHFWHDOVHOHPHQWVSURSLVG¶HGLILFDFLy
PñGHYROXPUHDOPHQWHQGHUURFDWSHOTXHIDUHIHUqQFLDDOVPXUVGHFRQWHQFLyLIRQDPHQWV
POGHOODUJjULDUHDOPHQWHQGHUURFDWDPLGDWGHO¶HL[GHO¶HOHPHQWHQUHIHUqQFLDDHOHPHQWVGHFODYHJXHUy


$UUHQFDGDGHUHYHVWLPHQWV
$UUHQFDGDGHVRVWUHVUHYHVWLPHQWVLSDYLPHQWV

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV

(VWLQGUDQHQFRPSWHOHVSUHVFULSFLRQVGHOVXEVLVWHPDHQGHUURFV$EDQVG¶LQLFLDUHOVWUHEDOOVHVFRPSURYDUjTXHQRSDVVHQLQVWDOāODFLRQV
)DVHVG¶H[HFXFLy
/ RUGUH IRUPD G H[HFXFLy L HOV PLWMDQV D XWLOLW]DU GH FDGDVFXQD GH OHV SDUWV GHVFULWHV HQ DTXHVW FDStWRO V DMXVWDUDQ D OHV SUHVFULSFLRQV
HVWDEOHUWHVDOD'7LVRWDOHVRUGUHVGHOD')(QGHIHFWHG DL[zHVWLQGUDQHQFRPSWHOHVFRQVLGHUDFLRQVTXHHVGHWDOOHQ
Enderroc de cels rasos i falsos sostres.(OVFHOVUDVRVLIDOVRVVRVWUHVV¶HQUHWLUDUDQHQJHQHUDOGHIRUPDSUqYLDDO¶HQGHUURFGHOVIRUMDWVR
HOHPHQWVUHVLVWHQWVGHOVTXDOVSHQJHQ(QHOVVXSzVLWVTXHQRVLJXLQHFHVVDULUHFXSHUDUFDSHOHPHQWG¶DTXHVWVLTXDQDL[tV HVWDEOHL[LDOD
'7HVSRGUDQHQGHUURFDUGHIRUPDFRQMXQWDDPEHOIRUMDWVXSHULRU
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats.(OVUHYHVWLPHQWVV¶HQGHUURFDUDQMXQWDPEHOVHXVXSRUWVLJXLHQYjRPXUOOHYDWTXHHV
SUHWHQJXLHOVHXDSURILWDPHQWRHOGHOVXSRUWHQDTXHVWFDVUHVSHFWLYDPHQWV¶HQGHUURFDUDQDEDQVGHO¶HQGHUURFGHO HGLILFLRDEDQVGH
O DSOLFDFLy G¶XQ QRX UHYHVWLPHQW DO VXSRUW 3HU DO UHSLFDW GH UHYHVWLPHQWV L G¶DSODFDWV GH IDoDQHV R SDUDPHQWV H[WHULRUV GH WDQFDPHQW
V LQVWDOāODUDQ EDVWLGHV KRPRORJDGHV VHJRQV OD OHJLVODFLy YLJHQW SHUIHFWDPHQW DQFRUDGHV L WUDYDGHV D O HGLILFL DTXHVWHV FRQVWLWXLUDQ OD
SODWDIRUPDGHWUHEDOOHQWRWVHOVWUHEDOOVH[WHULRUVLFRPSOLUDQWRWDODQRUPDWLYDYLJHQWHQPDWqULDG¶LQVWDOāODFLyFRPHQWRWHVOHVPHVXUHVGH
SURWHFFLyFROāOHFWLYDDSOLFDEOHVFRPVyQEDUDQHVPDU[DSHXVHVFDOHV(OVHQWLWGHOVWUHEDOOVpVLQGHSHQGHQWQRREVWDQWpVDFRQVHOODEOH
TXHWRWVHOVRSHUDULVTXHSDUWLFLSLQHQHOOVHVWURELQHQHOPDWHL[QLYHOORHQDOWUHFDVQRHVWURELQHQHOPDWHL[SOjQROYHUWLFDOSHUWDOGHQR
VHUDIHFWDWVSHOVPDWHULDOVTXHHVGHVSUHQJXLQGHOVXSRUWPHQWUHGXULQHOVWUHEDOOV
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres./¶HQGHUURFGHOVUHYHVWLPHQWVGHSDYLPHQWVLG¶HVFDOHVHVGXUjDWHUPHHQJHQHUDO
DEDQVGHO HQGHUURFGHO HOHPHQWUHVLVWHQWTXHHOVGyQDVXSRUW(OWUDPG HVFDODHQWUHGRVSLVRVV¶HQGHUURFDUjDEDQVTXHHOIRUMDWVXSHULRU
RQHVUHFRO]DLV H[HFXWDUjGHVG XQDEDVWLGDTXHFREUHL[LHOIRUDWGHODPDWHL[D,QLFLDOPHQWHVUHWLUDUDQHOVHVJODRQVFRPHQoDQWSHUO HVJODy
PpVDOWLGHVPXQWDQWRUGHQDGDPHQWILQVDDUULEDUDOSULPHULVHJXLGDPHQWODYROWDGHPDyRHOHPHQWHVWUXFWXUDOVREUHHOTXDOHVUHFRO]HQ
6 LQVSHFFLRQDUjGHWLQJXGDPHQWO HVWDWGHOVIRUMDWVRHOHPHQWVHVWUXFWXUDOVVREUHHOVTXDOVGHVFDQVHQHOVSDYLPHQWVDHQGHUURFDULTXDQHV
GHWHFWLQGHVSHUIHFWHVELJXHWHVSRGULGHVVtPSWRPHVGHFHGLPHQWVHWFV¶DSXQWDODUDQDEDQVGHOFRPHQoDPHQWGHOVWUHEDOOV/¶HQGHUURF
FRQMXQW R VLPXOWDQL HQ FDVRV H[FHSFLRQDOV GH SDYLPHQW L IRUMDW KDXUj GH FRPSWDU DPE O DSURYDFLy H[SOtFLWD GH OD ' ) HQ DTXHVW FDV
V¶DVVHQ\DODUjODIRUPDG H[HFXWDUHOVWUHEDOOV/DXWLOLW]DFLyGHFRPSUHVVRUVPDUWHOOVSQHXPjWLFVHOqFWULFVRTXDOVHYROPLWMjDX[LOLDUTXH
SURGXHL[L YLEUDFLRQV KDXUj GH VHU SUqYLDPHQW DXWRULW]DGD SHU OD ' ) 3HU D O¶HQGHUURFDPHQW GH VROHUHV R SDYLPHQWV VHQVH FRPSUHVVRU
V LQWURGXLUDQWDVFRQVFODYDWVDPEODPDoDHQGLIHUHQWV]RQHVDILG HVTXHUGDUO HOHPHQWLWUHQFDUODVHYDUHVLVWqQFLD5HDOLW]DGDDTXHVWD
RSHUDFLyV DYDQoDUjSURJUHVVLYDPHQWWUHQFDQWDPEHOWDVFyLODPDoD/DXWLOLW]DFLyGHPjTXLQHVHQO¶HQGHUURFGHVROHUHVLSDYLPHQWVGH
SODQWDEDL[DRYLDOVTXHGDFRQGLFLRQDWDTXHWUHEDOOLQVHPSUHVREUHSDYLPHQWFRQVLVWHQWLWLQJXLQODQHFHVVjULDDPSOLWXGGHPRYLPHQW/HV
]RQHVSUz[LPHVRHQFRQWDFWHDPEPLWJHUHVRIDoDQHVV¶HQGHUURFDUDQGHIRUPDPDQXDORKDXUDQHVWDWREMHFWHGHOFRUUHVSRQHQWWDOOGH
PDQHUD TXH TXDQ V DFWXw DPE HOHPHQWV PHFjQLFV HO IURQW GH WUHEDOO GH OD PjTXLQD VLJXL VHPSUH SDUDOāOHO D HOOHV L PDL SXJXLQ TXHGDU
DIHFWDGHVSHUODIRUoDGHO DUUHQFDGDLGHOWUHQFDPHQWQRFRQWURODW

68%6,67(0$029,0(176'(7(55(6
&RPSUqQWRWHVOHVRSHUDFLRQVSUqYLHVHQHOWHUUHQ\QHFHVVjULHVSHUDO H[HFXFLyGHO REUD

1(7(-$'(/7(55(1<
$TXHVWWUHEDOOFRQVLVWHL[HQH[WUHXUHLUHWLUDUGHOD]RQDG¶H[FDYDFLyTXDOVHYROPDWHULDOGHUHEXLJRQRDSURILWDEOHDL[tFRPO¶H[FDYDFLyGH
ODFDSDVXSHULRUGHOVWHUUHQ\VFRQUHDEOHVRDPEYHJHWDFLySHUPLWMDQVPHFjQLFVRPDQXDOVSHUWDOG¶REWHQLUXQDVXSHUItFLHUHJXODU
GHILQLGDSHOVSOjQROVRQHVSXJXLQUHDOLW]DUSRVWHULRUVH[FDYDFLRQV
1RUPHVG¶DSOLFDFLy
5HVLGXV/OHLGHMXOLROPRGLILFDGDSHUODOOHLGHGHMXQ\LSHUODOOHLGHGHMXQ\
2SHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV20$0GHIHEUHUR
5HVLGXRV/H\OH\GHUHVLGXRV
5HVLGXRV&RQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ5'GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGH
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ %2( 
5HJXODGRUGHOVHQGHUURFVLDOWUHVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy'MXOLRO '2*& PRGLILFDWSHO'GH
MXQ\' '2*& FRUUHFFLyG¶HUUDGHV '2*& 
(FRHILFLqQFLD5HJXODFLyFULWHULVDPELHQWDOVLHFRHILFLqQFLDHQHGLILFLV' '2*& 
&RPSRQHQWV
4XDOVHYROPDWHULDOGHUHEXLJRQRDSURILWDEOH7HUUDYHJHWDO6XESURGXFWHVIRUHVWDOV
([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV/DVHYDH[HFXFLyLQFORXOHVRSHUDFLRQVG¶H[FDYDFLyLUHWLUDGDGHOVPDWHULDOVREMHFWHGHO HVEURVVDGD7RWDL[zUHDOLW]DW
G DFRUGDPEOHVSUHVHQWVHVSHFLILFDFLRQVLDPEOHVGDGHVTXHVREUHHOSDUWLFXODULQFORXOD'7LOHVRUGUHVGHOD')
)DVHVG¶H[HFXFLyExecució dels materials objecte de l'esbrossada. /HVRSHUDFLRQVG¶H[WUDFFLyLUHWLUDGDV HIHFWXDUDQDPEOHVSUHFDXFLRQV
QHFHVVjULHVSHUDFRQVHJXLUXQHVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWVXILFLHQWVLHYLWDUGDQ\VHQHOSHUVRQDOGHO¶REUDHQOHVHGLILFDFLRQVYHwQHV
H[LVWHQWVLDWHUFHUVG DFRUGDPEHOTXHVREUHHOSDUWLFXODURUGHQLOD')ODTXDOGHVLJQDUjLPDUFDUjHOVHOHPHQWVTXHV KDJLQGH
FRQVHUYDULQWDFWHV3HUDHYLWDUHOGHWHULRUDPHQWGHOVDUEUHVTXHKDJLQGHFRQVHUYDUVHHVSURFXUDUjTXHHOVTXHV KDQGHWLUDUDWHUUD
FDLJXLQFDSDOFHQWUHGHOD]RQDREMHFWHGHQHWHMD4XDQVLJXLQHFHVVDULHYLWDUGDQ\VDDOWUHVDUEUHVDOWUjILFSHUFDUUHWHUDRIHUURFDUULORD
HVWUXFWXUHVSUz[LPHVHOVDUEUHVV DQLUDQWURVVHMDQWSHUODVHYDEUDQFDGDLWURQFSURJUHVVLYDPHQW6LSHUDSURWHJLUDTXHVWVDUEUHVRDOWUD
YHJHWDFLyGHVWLQDGDDURPDQGUHHQXQOORFHVSUHFLVDDL[HFDUEDUUHUHVRXWLOLW]DUTXDOVHYRODOWUHPLWMjHOVWUHEDOOVFRUUHVSRQHQWV
V DMXVWDUDQDOTXHVREUHHOSDUWLFXODURUGHQLOD')$TXHOOVDUEUHVTXHRIHUHL[LQSRVVLELOLWDWVFRPHUFLDOVVHUDQHVSRUJDWVLQHWHMDWVWDOODWV
HQWURVVRVDGHTXDWVLILQDOPHQWHPPDJDW]HPDWVDFXUDGDPHQWVHSDUDWVGHOVPXQWVQRDSURILWDEOHV(OVWUHEDOOVHVUHDOLW]DUDQGHPDQHUD
TXHSURGXHL[LQODPHQRUPROqVWLDSRVVLEOHDOVRFXSDQWVGHOHV]RQHVSUz[LPHVDOHVREUHV&DSILWDPDUFDGHSURSLHWDWRSXQWGH
UHIHUqQFLDGHGDGHVWRSRJUjILTXHVGHTXDOVHYROFODVVHVHUjIHWDPDOEpRGHVSODoDGDILQVTXHXQDJHQWDXWRULW]DWKDJLUHIHUHQFLDW
G DOJXQDDOWUDPDQHUDODVHYDVLWXDFLyRQ¶KDJLDSURYDWHOGHVSODoDPHQW6LPXOWjQLDPHQWDOHVRSHUDFLRQVG HVEURVVDGDHVSRGUjH[FDYDU
ODFDSDGHWHUUDYHJHWDOTXHHVWUDQVSRUWDUjDOGLSzVLWDXWRULW]DWRV DUUHSOHJDUjHQOHV]RQHVRQLQGLTXLOD')
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. 7RWVHOVVXESURGXFWHVIRUHVWDOVH[FHSWHODOOHQ\DGHYDORUFRPHUFLDOVHUDQJHVWLRQDWVSHU
XQDJHQWDXWRULW]DWHQDTXHVWWLSXVGHUHVLGXVG DFRUGDPEHOTXHVREUHHOSDUWLFXODURUGHQLOD')
$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðG¶HVEURVVDWVLSUHSDUDWVHOSUHXLQFORXODFjUUHJDLWUDQVSRUWDGLSzVLWDXWRULW]DWGHO¶HVEURVVDGDLDOWUHVPDWHULDOVGHUHEXLJLWRWHVOHV
RSHUDFLRQVHVPHQWDGHVHQO DSDUWDWDQWHULRULQFORXUjWDPEpOHVSRVVLEOHVH[FDYDFLRQVLUHEOHUWVPRWLYDWVSHUO¶H[LVWqQFLDGHVzOV

LQDGHTXDWVTXHDMXGLFLGHOD')VLJXLQHFHVVDULHOLPLQDUSHUDSRGHULQLFLDUHOVWUHEDOOVGHIRQDPHQWDFLy
(VFRQVLGHUDUjTXHDEDQVGHSUHVHQWDUO RIHUWDHFRQzPLFDHOFRQWUDFWLVWDLRFRQVWUXFWRUKDXUjYLVLWDWLHVWXGLDWGHIRUPDVXILFLHQWHOV
WHUUHQ\VVREUHHOVTXDOVV KDGHFRQVWUXLULTXHKDXUjLQFOzVHQHOSUHXGHO RIHUWDWRWVHOVWUHEDOOVGHSUHSDUDFLyTXHV DERQDUDQDOSUHX
~QLFGHILQLWHQHOFRQWUDFWHLTXHHQFDSFDVSRGUDQpVVHUREMHFWHG LQFUHPHQW
5(%/(576,7(55$3/(16
5HEOHUWVLWHUUDSOHQVVyQOHVPDVVHVGHWHUUDRG DOWUHVPDWHULDOVDPEHOVTXDOVV RPSOHQLFRPSDFWHQIRUDWVLWDOXVVRVV DQLYHOOHQWHUUHQ\V
RHVSRUWHQDWHUPHREUHVVLPLODUV
/HVGLIHUHQWVFDSHVR]RQHVTXHHOVFRPSRQHQVyQ
)RQDPHQW]RQDTXHHVWjSHUVRWDGHODVXSHUItFLHQHWDGHOWHUUHQ\
1XFOL]RQDTXHFRPSUqQGHVGHOIRQDPHQWILQVDODFRURQDFLy
&RURQDFLyFDSDVXSHULRUDPEXQJUXL[GHFP

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 2
3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 2
81(81(81(

&RPSRQHQWV
7HUUHVSURFHGHQWVGHODSUzSLDH[FDYDFLyRHQSUpVWHFDXWRULW]DWVSHUOD')
&RQWUROLDFFHSWDFLy
3UqYLDDO¶H[WHQVLyGHOPDWHULDOHVFRPSURYDUjTXHpVKRPRJHQLLDPEKXPLWDWDGHTXDGDSHUDHYLWDUVHJUHJDFLyHQODSRVWDHQREUDSHU
REWHQLUODFRPSDFWDFLyH[LJLGDVHJRQV&7('%6(&SXQWHQDTXHVWSXQWWDPEpHVGLXTXHHOJUDXGHFRPSDFLWDWV¶HVSHFLILFDUj
FRPDSHUFHQWDWJHGHOREWLQJXWFRPDPj[LPHQXQDVVDLJGHUHIHUqQFLDFRPHO3URFWRU
El suport./ H[FDYDFLyGHODUDVDRSRXSUHVHQWDUjXQDVSHFWHFRKHVLXDPEIRQVQHWVLSHUILODWVVHJRQVHO&7('%6(&SXQW
/ HTXLSQHFHVVDULSHUDHIHFWXDUODFRPSDFWDFLyHOGHWHUPLQDUjOD')HQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOPDWHULDODFRPSDFWDUVHJRQV
HOWLSXVG REUDVHQVHDOWHUDUHOVXEVzOQDWXUDOVHJRQVHO&7('%6(&SXQW(OFRQWUDFWLVWDLRFRQVWUXFWRUSRGUjXWLOLW]DUXQHTXLS
GLIHUHQWSHUDL[zQHFHVVLWDUjO DXWRULW]DFLyHVFULWDLRUHIOHFWLGDHQHO/OLEUHG¶2UGUHV

([HFXFLy
(OIRQDPHQWGHOUHEOHUWHVSUHSDUDUjGHIRUPDDGHTXDGDSHUDVXSULPLUOHVVXSHUItFLHVGHGLVFRQWLQXwWDWVHJRQV&7('%6(&SXQW
$FRQWLQXDFLyV HVWHQGUjHOPDWHULDODEDVHGHWRQJDGHVGHJUXL[XQLIRUPHVXILFLHQWPHQWUHGXwWSHUWDOTXHDPEHOVPLWMDQVGLVSRQLEOHV
V REWLQJXLHQWRWHOVHXJUXL[HOJUDXGHFRPSDFWDFLyH[LJLWVHJRQVSURMHFWHLRLQVWUXFFLRQVGHOD')(OVPDWHULDOVGHFDGDWRQJDGDVHUDQ
GHFDUDFWHUtVWLTXHVXQLIRUPHVLVLQRKRVyQV DFRQVHJXLUjDTXHVWDXQLIRUPLWDWEDUUHMDQWVHFRQYHQLHQWPHQWDPEHOVPLWMDQVDGHTXDWV1R
V HVWHQGUjFDSWRQJDGDPHQWUHQRV KDJLFRPSURYDWTXHODVXSHUItFLHVXEMDFHQWFRPSOHL[OHVFRQGLFLRQVH[LJLGHVLSHUWDQWVLJXLDXWRULW]DGD
OD VHYD HVWHVD SHU OD ' ) VHJRQV &7( '% 6(& SXQW  4XDQ OD WRQJDGD VXEMDFHQW V KDJL UHEODQLW SHU XQD KXPLWDW H[FHVVLYD QR
V HVWHQGUjODVHJHQW3HUODVHOHFFLyGHOPDWHULDOGHUHEOHUWHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVDVSHFWHVHQXPHUDWVDO&7('%6(&SXQW
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VIDUjXQFRQWUROGHOVPRYLPHQWVGHODH[FDYDFLyGHOQLYHOOIUHjWLFLGHOHVSURSLHWDWVGHOWHUUHQ\SRVWHULRUPHQWDODPLOORUD
$QjOLVLGHOHVLQHVWDELOLWDWVGHOHVHVWUXFWXUHVVRWHUUDGHVDFDXVDGHWUHQFDPHQWVKLGUjXOLFV
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVHQFDGDXQGHOVVHJHQWVFDStWROV
'HQVLWDWLQVLWXWDQWGHOQXFOLFRPODFRURQDFLyGHOUHSOqFDGDP
$QLYHOODFLyGHO¶H[SODQDGDFDGDP

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PUHDOPHQWH[HFXWDWVLFRPSDFWDWVHQHOVHXSHUILOGHILQLWLXDPLGDWVSHUGLIHUqQFLDHQWUHSHUILOVSUHVRVDEDQVLGHVSUpVGHOVWUHEDOOVGH
IRUPDFLyGHUHEOHUWVLWHUUDSOHQV6LHOPDWHULDODXWLOLW]DUpVHQDOJXQPRPHQWHOTXHSURYpGHOHVH[FDYDFLRQVHOSUHXGHOUHEOHUWLQFORXUj
ODFjUUHJDFRPSDFWDFLyLWUDQVSRUW
(QFDVTXHHOPDWHULDOSURYLQJXLGHSUpVWHFVHOSUHXFRUUHVSRQHQWLQFORXO H[FDYDFLyFjUUHJDWUDQVSRUWHVWHVDKXPHFWDFLyFRPSDFWDFLy
DQLYHOODFLyLFjQRQGHSUpVWHFFRUUHVSRQHQW
4XDQVLJXLQHFHVVDULREWHQLUHOVPDWHULDOVSHUDIRUPDUWHUUDSOHQVGHSUpVWHFVH[WHULRUVDOSROtJRQHOSUHXGHOWHUUDSOqLQFORXUjHO&jQRQ
G H[WUDFFLyFjUUHJDWUDQVSRUWDTXDOVHYROGLVWjQFLDLODUHVWDG RSHUDFLRQVQHFHVVjULHVSHUDGHL[DUWRWDOPHQWDFDEDGDODXQLWDWGHOWHUUDSOq
(OFRQWUDFWLVWDLRFRQVWUXFWRUKDXUjGHORFDOLW]DUOHV]RQHVGHSUpVWHFVREWHQLUHOVSHUPLVRVLOOLFqQFLHVTXHVLJXLQQHFHVVDULVLDEDQVGH
FRPHQoDUOHVH[FDYDFLRQVKDXUjGHVRWPHWUHDO DSURYDFLyGHOD')OHV]RQHVGHSUpVWHFDILGHGHWHUPLQDUVLODTXDOLWDWGHOVVzOVpV
VXILFLHQW/DQHFHVVLWDWG HPSUDUVzOVVHOHFFLRQDWVVHUjDFULWHULGHOD')LQRSRGUjVHUREMHFWHGHVREUHFRVW
6LDMXGLFLGHOD')HOVPDWHULDOVHPSUDWVQRVyQDSWHVSHUDODIRUPDFLyGHWHUUDSOHQVLUHEOHUWVV¶H[WUDXUDQLHVWUDQVSRUWDUDQDGLSzVLW
DXWRULW]DWVHQVHTXHDL[zVLJXLPRWLXGHVREUHFRVW

(;&$9$&,Ï'(5$6(6,3286
&RPSUqQWRWHVOHVRSHUDFLRQVQHFHVVjULHVSHUWDOG REULUOHVUDVHVGHILQLGHVSHUDO H[HFXFLyGHOFODYHJXHUDPO DEDVWDPHQWG DLJXDLODUHVWD
GHOHV[DU[HVGHVHUYHLVGHILQLWVDOD'7DL[tFRPOHVUDVHVLSRXVQHFHVVDULVSHUDIRQDPHQWVRGUHQDWJHV

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 2
3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 2
3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHVUHODWLYRVDODFRQVWUXFFLyQGHH[SODQDFLRQHV
GUHQDMHV\FLPHQWDFLRQHV2UGHQ)20
5HJODPHQWR*HQHUDOGH1RUPDV%iVLFDVGH6HJXULGDG0LQHUD5'
,QVWUXFFLyQ7pFQLFD&RPSOHPHQWDULDGHOFDStWXOR;GHO5HJODPHQWRGH1RUPDV%iVLFDVGH6HJXULGDG0LQHUD2

&RPSRQHQWV
$SXQWDODPHQWVDPEWDXORQVLSXQWDOVFROāORFDWVDOHVSDUHWVSHUDVRVWHQLULHYLWDUO¶HVIRQGUDPHQWGHO¶H[FDYDFLy
0DTXLQjULDSDODFDUUHJDGRUDFRPSUHVVRUUHWURH[FDYDGRUDPDUWHOOSQHXPjWLFPRWRDQLYHOODGRUDHWF
0DWHULDOVDX[LOLDUVERPEDG¶DLJXDHWF
&RQWUROLDFFHSWDFLy
3UqYLDDO¶H[WHQVLyGHOPDWHULDOHVFRPSURYDUjTXHpVKRPRJHQLLDPEKXPLWDWDGHTXDGDSHUDHYLWDUVHJUHJDFLyHQODSRVWDHQREUDSHU
REWHQLUODFRPSDFWDFLyH[LJLGDVHJRQV&7('%6(&SXQWHQDTXHVWSXQWWDPEpHVGLXTXHHOJUDXGHFRPSDFLWDWV¶HVSHFLILFDUj
FRPDSHUFHQWDWJHGHOREWLQJXWFRPDPj[LPHQXQDVVDLJGHUHIHUqQFLDFRPHO3URFWRU

El suport./ H[FDYDFLyGHODUDVDRSRXSUHVHQWDUjXQDVSHFWHFRKHVLXDPEIRQVQHWVLSHUILODWVVHJRQVHO&7('%6(&SXQW
/ HTXLSQHFHVVDULSHUDHIHFWXDUODFRPSDFWDFLyHOGHWHUPLQDUjOD')HQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOPDWHULDODFRPSDFWDUVHJRQV
HOWLSXVG REUDVHQVHDOWHUDUHOVXEVzOQDWXUDOVHJRQVHO&7('%6(&SXQW(OFRQWUDFWLVWDLRFRQVWUXFWRUSRGUjXWLOLW]DUXQHTXLS
GLIHUHQWSHUDL[zQHFHVVLWDUjO DXWRULW]DFLyHVFULWDLRUHIOHFWLGDHQHO/OLEUHG¶2UGUHV

([HFXFLy
/HVH[FDYDFLRQVV H[HFXWDUDQG DFRUGDPEOD'7LDPEOHVGDGHVREWLQJXGHVGHOUHSODQWHLJJHQHUDOGHOHVREUHVHOVSOjQROVGHGHWDOOLOHV
RUGUHVGHOD')
/DH[FDYDFLyV¶KDXUjGHIHUDPEPROWDFXUDSHUTXqODDOWHUDFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVGHOVzOVLJXLODPtQLPDLHQFDUDTXHHO
WHUUHQ\IHUPHVWURELPROWVXSHUILFLDOHVFRQYHQLHQWSURIXQGLW]DUHQWUHLFPSHUVRWDODUDVDQWVHJRQV&7('%6(&SXQW
/HV H[FDYDFLRQV HV FRQVLGHUDUDQ QR FODVVLILFDGHV L HV GHILQLUDQ HQ XQ VRO SUHX SHU D TXDOVHYRO WLSXV GH WHUUHQ\ / H[FDYDFLy GH URFD L
O H[FDYDFLyHVSHFLDOGHWDOXVVRVHQURFDV DERQDUDQDOSUHX~QLFGHILQLWG H[FDYDFLy
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VIDUjXQFRQWUROGHOVPRYLPHQWVGHODH[FDYDFLyGHOQLYHOOIUHjWLFLGHOHVSURSLHWDWVGHOWHUUHQ\SRVWHULRUPHQWDODPLOORUD
$QjOLVLGHOHVLQHVWDELOLWDWVGHOHVHVWUXFWXUHVVRWHUUDGHVDFDXVDGHWUHQFDPHQWVKLGUjXOLFV

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
P UHDOPHQW H[FDYDWV HO SUHX FRUUHVSRQHQW LQFORX HO VXEPLQLVWUDPHQW WUDQVSRUW PDQLSXODFLy L ~V GH WRWV HOV PDWHULDOV PDTXLQjULD Pj
G REUDQHFHVVjULDSHUDODVHYDH[HFXFLyODQHWHMDLHVEURVVDGDGHWRWDODYHJHWDFLyODFRQVWUXFFLyG REUHVGHGHVJXjVSHUDHYLWDUO HQWUDGD
G DLJHV OD FRQVWUXFFLy GHOV DSXQWDODPHQWV L HOV FDOoDWV TXH HV QHFHVVLWLQ HOV WUDQVSRUWV GHOV SURGXFWHV H[WUHWV DO OORF G ~V GLSzVLWV
DXWRULW]DWV LQGHPQLW]DFLRQV TXH FDOJXLQ L DUUDQMDPHQW GH OHV jUHHV DIHFWDGHV (O SUHX GH OHV H[FDYDFLRQV FRPSUqQ WDPEp HOV
DSXQWDODPHQWVLH[FDYDFLRQVVDOWHMDGHVDWUDPVTXHVLJXLQQHFHVVDULVLHOWUDQVSRUWGHOHVWHUUHVDXQGLSzVLWDXWRULW]DWDTXDOVHYROGLVWjQFLD
/D')SRGUjDXWRULW]DUVLpVSRVVLEOHO H[HFXFLyGHVREUHH[FDYDFLRQVSHUHYLWDUOHVRSHUDFLRQVG DSXQWDODPHQWSHUzHOVYROXPVVREUH
H[FDYDWVQRVHUDQREMHFWHG DERQDPHQW 4XDQGXUDQWHOVWUHEDOOVG H[FDYDFLyDSDUHJXLQVHUYHLVH[LVWHQWVLQGHSHQGHQWPHQWG KDYHUVH
FRQWHPSODW R QR HQ HO SURMHFWH HOV WUHEDOOV V H[HFXWDUDQ DPE PLWMDQV PDQXDOV SHU QR IHU PDOEp DTXHVWHV LQVWDOāODFLRQV FRPSOHWDQWVH
O H[FDYDFLyDPEHOFDOoDWRSHQMDWHQERQHVFRQGLFLRQVGHOHVFDQRQDGHVG DLJXDJDVFODYHJXHUDPLQVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVWHOHIzQLTXHV
HWFRTXDOVHYRODOWUHVHUYHLTXHVLJXLSUHFtVGHVFREULUVHQVHTXHHOFRQWUDFWLVWDLRFRQVWUXFWRUWLQJXLFDSGUHWDSDJDPHQWSHUDTXHVWV
FRQFHSWHV6LSHUTXDOVHYROPRWLXpVQHFHVVDULH[HFXWDUH[FDYDFLRQVGHGLIHUHQWDOoDGDRDPSODGDTXHOHVGHILQLGHVHQHOSURMHFWHVHJRQV
LQVWUXFFLRQVGHOD')DTXHVWVWUHEDOOVQRVHUDQFDXVDGHQRYDGHILQLFLyGHSUHX

75$163257'(7(55(6
2SHUDFLRQVGHFjUUHJDWUDQVSRUWLDERFDPHQWGHWHUUHVPDWHULDOG¶H[FDYDFLyLUHVLGXVTXHHVJHQHUHQGXUDQWHOSURFpVGHPRYLPHQWGH
WHUUHV$L[tFRPOHVRSHUDFLRQVGHWULDGHPDWHULDOVVREUDQWVLGHUHEXLJILQVDGLSzVLWDXWRULW]DWRDODPDWHL[DREUD
1RUPHVG¶DSOLFDFLy
5HVLGXV/OHLGHMXOLROPRGLILFDGDSHUODOOHLGHGHMXQ\LSHUODOOHLGHGHMXQ\
2SHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV20$0GHIHEUHUR
5HVLGXRV/H\OH\GHUHVLGXRV
5HVLGXRV&RQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ5'GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGH
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ %2( 
5HJXODGRUGHOVHQGHUURFVLDOWUHVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy'MXOLRO '2*& PRGLILFDWSHO'GH
MXQ\' '2*& FRUUHFFLyG¶HUUDGHV '2*& 
(FRHILFLqQFLD5HJXODFLyFULWHULVDPELHQWDOVLHFRHILFLqQFLDHQHGLILFLV' '2*& 
6REUHODSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHSURGXFLGDSRUHODPLDQWR5'
&DWjOHJGHUHVLGXVGH&DWDOXQ\D'
&RPSRQHQWV
7HUUHV(VFRQVLGHUDXQLQFUHPHQWSHUHVSRQMDPHQWG DFRUGDPEHOVFULWHULVVHJHQWV([FDYDFLRQVHQWHUUHQ\IOXL[([FDYDFLRQVHQ
WHUUHQ\FRPSDFWH([FDYDFLRQVHQWHUUHQ\GHWUjQVLW([FDYDFLRQVHQURFD
5HVLGXVGHODFRQVWUXFFLy(VFRQVLGHUDXQLQFUHPHQWSHUHVSRQMDPHQWG XQ
([HFXFLy
7RWHVDTXHOOHVWHUUHVDL[tFRPHOVPDWHULDOVTXHOD')GHFODULGHUHEXLJHOVFDUUHJDUjLHOVWUDQVSRUWDUjHOFRQWUDFWLVWDLRFRQVWUXFWRUILQV
DGLSzVLWDXWRULW]DW
(O WUDQVSRUW V KD GH UHDOLW]DU HQ XQ YHKLFOH DGHTXDW SHO PDWHULDO TXH HV GHVLWJL WUDQVSRUWDU SURYHwW GHOV HOHPHQWV TXH FDOHQ SHU DO VHX
GHVSODoDPHQWFRUUHFWH'XUDQWHOWUDQVSRUWV KDGHSURWHJLUHOPDWHULDOGHPDQHUDTXHQRHVSURGXHL[LQSqUGXHVHQHOVWUDMHFWHVXWLOLW]DWV
$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PñGHYROXPDPLGDWDPEHOFULWHULGHODSDUWLGDG REUDG H[FDYDFLyTXHOLFRUUHVSRQJXLLQFUHPHQWDWDPEHOFRHILFLHQWG HVSRQMDPHQWLQGLFDW
HQHOSUHVHQWSOHFRTXDOVHYRODOWUHDFFHSWDWSUqYLDPHQWLH[SUHVVDPHQWSHUOD')/DXQLWDWG REUDQRLQFORXOHVGHVSHVHVG DERFDPHQWQL
GHPDQWHQLPHQWGHO DERFDGRU

6,67(0$(6758&785$
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(6758&785(6'()250,*Ï
&RQMXQWG¶HOHPHQWVGHIRUPLJyDUPDWRSUHWHQVDWTXHFRQIRUPHQXQDHVWUXFWXUDGHVWLQDGDDJDUDQWLUODUHVLVWqQFLDLO¶HVWDELOLWDWGHO¶HGLILFLL
ODGHOVVHXVFRPSRQHQWVHQFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWIXQFLRQDOLWDWLDVSHFWHVDFFHSWDEOHVGXUDQWHOSHUtRGHGHYLGD~WLOGHO¶HGLILFL+DGH
GRWDUDO¶HGLILFLG¶XQFRPSRUWDPHQWHVWUXFWXUDODGLHQWHQIURQWDOHVDFFLRQVLDOHVLQIOXqQFLHVSUHYLVLEOHVHQVLWXDFLRQVQRUPDOVLDFFLGHQWDOV
DPEODVHJXUHWDWTXHHVWDEOHL[ODQRUPDWLYD'%6(VHJXUHWDWHVWUXFWXUDOL'%6,$QQH[&)RUPLJy$UPDW

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5''%6($('%6(&'%6,$QQH[&)RUPLJy$UPDW'%+6'%+(
,QVWUXFFLyGH)RUPLJy(VWUXFWXUDO(+(5'
,QVWUXFFLySHOSURMHFWHLO¶H[HFXFLyGH)RUMDWVXQLGLUHFFLRQDOVGH)RUPLJy(VWUXFWXUDOUHDOLW]DWVDPEHOHPHQWVSUHIDEULFDWV()+(
5'
1RUPDGH&RQVWUXFFLy6LVPRUHVLVWHQWSDUW*HQHUDOL(GLILFDFLy1&6(5'
1RUPD UHJODPHQWjULD G¶HGLILFDFLy VREUH DFFLRQV HQ O¶HGLILFDFLy HQ OHV REUHV GH UHKDELOLWDFLy HVWUXFWXUDO GHOV VRVWUHV G¶HGLILFLV
G¶KDELWDWJHV15($(252
5HFREULPHQWVJDOYDQLW]DWVHQFDOHQWVREUHSURGXFWHVSHFHVLDUWLFOHVGLYHUVRVFRQVWUXwWVRIDEULFDWVDPEDFHURDOWUHVPDWHULDOV
IHUULV5'

(VSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVGHOVWXEVG¶DFHULQR[LGDEOHVROGDGHVORQJLWXGLQDOPHQW5'
$UPDGXUHVDFWLYHVG¶DFHUSHUDIRUPLJySUHWHQVDW5'
&ULWHULVSHUODUHDOLW]DFLyGHFRQWUROGHSURGXFFLyGHOVIRUPLJRQVIDEULFDWVDODFHQWUDO%2(
)DEULFDFLyLXWLOLW]DFLyG¶HOHPHQWVUHVLVWHQWVSHUDSLVRVLFREHUWHV5'
$FWXDOLW]DFLyGHOHVILW[HVG¶DXWRULW]DFLyG¶XVRVGHVLVWHPHVGHIRUMDWV%2(
81(81(81(

7LSXVG¶HOHPHQWV
(VFDOHVLUDPSHV
/HVHVFDOHVVyQHOVHOHPHQWVGHFRPXQLFDFLyYHUWLFDOTXHVDOYHQXQGHVQLYHOOSHUPLWMjGHJUDRQV
/HVUDPSHVVyQHOVHOHPHQWVGHFRPXQLFDFLyYHUWLFDOTXHVDOYHQXQGHVQLYHOOSHUPLWMjG XQSODLQFOLQDW

&RPSRQHQWV
)RUPLJySHUDUPDU +$ GHUHVLVWqQFLDRGRVLILFDFLyHVSHFLILFDGHVDOD'7
%DUUHVFRUUXJDGHVG DFHUGHFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVLPHFjQLTXHVLQGLFDGHVDOD'7

([HFXFLy
/ DOWXUDPj[LPDG¶XQJUDyVHUjGHPHWUHVLO HVWHVDGHPHWUHVFRPDPtQLPHQFRPSOLPHQWGHODQRUPDWLYDYLJHQW/HVUDPSHV
SHU D PLQXVYjOLGV FRPSOLUDQ OD QRUPDWLYD YLJHQW 6 HVSHFLILFDUDQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWUXFWXUDOV L G DFDEDWV G DTXHOOV HOHPHQWV TXH
FRQILJXUHQOHVUDPSHVLHVFDOHV

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PWRWDOPHQWDFDEDWVG¶HVFDOHVLUDPSHVDQLYHOOHVWUXFWXUDOLQFORHQWHQHOSUHXWRWVHOVPDWHULDOVDFFHVVRULVLWUHEDOOVQHFHVVDULVSHUDOD
VHYDFRQVWUXFFLy

(6758&785(6' 2%5$'()¬%5,&$
&RQMXQWGHSDUHWVSRUWDQWLSDUHWVGHWUDYDTXHMXQWDPHQWDPEXQVIRUMDWVVROLGDULVWUDQVPHWHQOHVFjUUHJXHVJUDYLWDWzULHVLVXSRUWHQOHV
VROāOLFLWDFLRQVKRULW]RQWDOVJDUDQWLQWODUHVLVWqQFLDLO¶HVWDELOLWDWGHO¶HGLILFLLGHOVVHXVFRPSRQHQWVHQFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWIXQFLRQDOLWDWL
DVSHFWHDFFHSWDEOHVGXUDQWHOSHUtRGHGHYLGD~WLO+DGHGRWDUDO¶HGLILFLG¶XQFRPSRUWDPHQWHVWUXFWXUDODGLHQWHQIURQWDOHVDFFLRQVLDOHV
LQIOXqQFLHVSUHYLVLEOHVHQVLWXDFLRQVQRUPDOVLDFFLGHQWDOVDPEODVHJXUHWDWTXHHVWDEOHL[ODQRUPD'%6()VHJXUHWDWHVWUXFWXUDOREUDGH
IDEULFDWDPEpV¶KDGHFRPSOLUHO'%6,$QQH[)6HJXUHWDWHQFDVG¶LQFHQGLIjEULFD

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy&7('%6($('RFXPHQWV%jVLFV6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO$FFLRQVDO¶(GLILFDFLy&7('%6()'RFXPHQWV
%jVLFV6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO)jEULFD&7('%6,$QQH[))jEULFD5HVLVWqQFLDDOIRFGHOVHOHPHQWVGHWRW[RFHUjPLFRVLOLFLFDOFDULLHO
EORFGHIRUPLJy&7('%+53URWHFFLyHQIURQWDO6RUROO
1RUPDGH&RQVWUXFFLy6LVPRUHVLVWHQW1&6(%2(
1RUPD UHJODPHQWjULD G¶HGLILFDFLy VREUH DFFLRQV HQ O¶HGLILFDFLy HQ OHV REUHV GH UHKDELOLWDFLy HVWUXFWXUDO GH VRVWUHV G¶HGLILFLV
G¶KDELWDWJHV15($(252
3OLHJR*HQHUDOGH&RQGLFLRQHVSDUDODUHFHSFLyQGHORVODGULOORVFHUiPLFRVHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ5/%2(
3OLHJR*HQHUDOGHFRQGLFLRQHVSDUDODUHFHSFLyQGHEORTXHVGHKRUPLJyQHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ5%%2(

&HUjPLFD
)jEULFDGHPDyFHUjPLFSUHVDPEPRUWHUGHFLPHQWLRFDOoVRUUDDLJXDLGHYHJDGHVDGGLWLXVTXHFRQVWLWXHL[HQPXUVUHVLVWHQWVLGHWUDYD
SRGHQWVHUSDUDPHQWVVHQVHUHYHVWLU REUDYLVWD RDPEUHYHVWLPHQW FRPSRVWVGHPDyQRYLVW 
7LSXVG¶HOHPHQWVOOLQGHVSLODUVSDUHWVDUFVLYROWHV

&RPSRQHQWV
0DRQVPRUWHUHOHPHQWVG¶HQOODoHQWUHOHVIXOOHVGHPXUVGREODWVLIRUPLJyDUPDW
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
Maons.&RPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVTXHV HVSHFLILTXHQHQHO3OHFJHQHUDOSHUDODUHFHSFLyGHOVPDRQVFHUjPLFVDOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy
5//DUHVLVWqQFLDQRUPDOLW]DGDDFRPSUHVVLyGHOHVSHFHVQRVHUjLQIHULRUD1PPðVHJRQV&7('%6(±)SXQW/DUHVLVWqQFLD
FDUDFWHUtVWLFDDODFRPSUHVVLyGHOHVIjEULTXHVPHVXVXDOVHVGHILQHL[VHJRQV&7('%6()WDXOD
Morter. /HVVRUUHVHPSUDGHVFRPSOLUDQOHVOLPLWDFLRQVUHODWLYHVDJUDQGjULDPj[LPDGHJUDQVFRQWLQJXWGHILQVJUDQXORPHWULDLFRQWLQJXWGH
PDWqULD RUJjQLFD HVWDEOHUWHV DO &7( '% 6() SXQW  6 DGPHWUDQ WRWHV OHV DLJHV SRWDEOHV L OHV WUDGLFLRQDOPHQW HPSUDGHV (O FLPHQW
XWLOLW]DWFRPSOLUjOHVH[LJqQFLHVGHFRPSRVLFLyFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHVTXHHVWDEOHL[OD,QVWUXFFLySHUDODUHFHSFLy
GHFLPHQWV5&(OVSRVVLEOHVDGGLWLXVLQFRUSRUDWVDOPRUWHUDEDQVRGXUDQWHOSDVWDWDUULEDUDQDREUDDPEODGHVLJQDFLyFRUUHVSRQHQW
VHJRQVQRUPHV81(DL[tFRPODJDUDQWLDGHOIDEULFDQWTXHO DGGLWLXDJUHJDWHQOHVSURSRUFLRQVLFRQGLFLRQVSUHYLVWHVSURGXHL[ODIXQFLy
SULQFLSDOGHVLWMDGD/HVEDUUHJHVSUHSDUDGHVHQVHFSHUDPRUWHUVSRUWDUDQHOQRPGHOIDEULFDQWLODGRVLILFDFLyVHJRQV&7('%6()SXQW
DL[tFRPODTXDQWLWDWG DLJXDDDIHJLUSHUDREWHQLUOHVUHVLVWqQFLHVGHOVPRUWHUVWLSXV/DUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGHOPRUWHUHVWDUj
GLQWUHGHOVPtQLPVHVWDEOHUWVDO&7('%6()WDXOD$L[tPDWHL[ODGRVLILFDFLyVHJXLUjO HVWDEOHUWDO&7('%6()SXQWSHOTXHID
UHIHUqQFLDDSDUWVHQYROXPGHOVVHXVFRPSRQHQWV
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblatsSRGUDQVHUDEDVHGHEDQGHVFRQWtQXHVGH[DSDGHVSOHJDGDJDOYDQLW]DGDLDQFRUDWJHV
G¶DFHUJDOYDQLW]DW
Formigó armat.&RPSOLUjOHVHVSHFLILFDFLRQVDQRPHQDGHVDOD,QVWUXFFLy(+(
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(V UHDOLW]DUDQ OHV FRPSURYDFLRQV FRUUHVSRQHQWV G¶LGHQWLILFDFLy L G¶DVVDLJV HQ FDGD XQ GHOV FDStWROV VHJHQWV FLPHQW DLJXD FDOo jULGV
PRUWHUVLPDRQV/HVUHVWULFFLRQVG¶~VGHOVFRPSRQHQWVGHOHVIjEULTXHVDPEODFODVVHG¶H[SRVLFLyGHILQLGDHQHO'7YLQGUjGRQDGDVHJRQV
&7('%6()WDXOD

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(VUHSODQWHMDUjHQSULPHUOORFODIjEULFDGHPDyDUHDOLW]DU3RVWHULRUPHQWSHUDO DOoDWGHODIjEULFDHVFROāORFDUDQDFDGDFDQWyGHODSODQWD
XQDPLUDUHFWDLDSORPDGDDPEOHVUHIHUqQFLHVSUHFLVHVDOHVDOWXUHVGHOHVILODGHVLHVSURFHGLUjDO HVWHVDGHOVFRUGLOOVHQWUHOHVPLUHV
GRQDQWVXSRUWVREUHOHVVHYHVPDUTXHVTXHV HOHYDUDQDPEO DOWXUDG XQDRGLYHUVHVILODGHVSHUDDVVHJXUDUO KRULW]RQWDOLWDWG DTXHVWHV(OV
PDRQVV KXPLWHMDUDQSHUDVSHUVLyRLPPHUVLyDEDQVGHODVHYDFROāORFDFLySHUTXqQRDEVRUEHL[LQQLFHGHL[LQDLJXDDOPRUWHU/HVSDUWV
UHFHQWPHQWH[HFXWDGHVHVSURWHJLUDQDPEOjPLQHVGHPDWHULDOSOjVWLFRVLPLODUSHUDHYLWDUO HURVLyGHOHVMXQWHVGHPRUWHU(QWHPSVVHFL
FDORUyVHVPDQWLQGUjKXPLGDODIjEULFDUHFHQWPHQWH[HFXWDGDSHUDHYLWDUHOULVFG XQDUjSLGDHYDSRUDFLyGHO DLJXDGHOPRUWHU6LKDJHODW
DEDQVG LQLFLDUHOWUHEDOOHVUHYLVDUjHVFUXSRORVDPHQWO H[HFXWDWHQOHVKRUHVDQWHULRUVGHPROLQWVHOHV]RQHVGDQ\DGHVVLODJHODGDHV

SURGXHL[XQDYHJDGDLQLFLDWHOWUHEDOOHVVXVSHQGUjSURWHJLQWHOUHFHQWPHQWFRQVWUXwW)LQVTXHOHVIjEULTXHVQRHVWLJXLQHVWDELOLW]DGHVHV
WUDYDUDQLV¶DSXQWDODUDQHOVWUHEDOOVHVVXVSHQGUDQDPEYHQWVXSHULRUDNPKLV DVVHJXUDUDQOHVSDUWVUHDOLW]DGHV
+DGHVHUHVWDEOHLUHVLVWHQW/DGXUDELOLWDWGHODIjEULFDHVWDUjHQIXQFLyGHODVHYDH[SRVLFLyDOHVFRQGLFLRQVItVLTXHVLTXtPLTXHVGHILQLGHV
DO&7('%6()WDXOHVL1RKLKDG¶KDYHUILVVXUHV(OVMXQWVKDQG¶HVWDUSOHQVGHPRUWHU(OVMXQWVKRULW]RQWDOVKDQG¶HVWDUPDWDWV
SHUODSDUWVXSHULRU/¶REUDV¶KDG¶DL[HFDUVLpVSRVVLEOHSHUILODGHVVHQFHUHV/HVSHFHVSHUFROāORFDUKDQGHWHQLUODKXPLWDWQHFHVVjULDSHU
WDOTXHQRDEVRUEHL[LQQLFHGHL[LQDLJXDDOPRUWHU/HVSHFHVV¶KDQGHFROāORFDUHQOODUGDGHVLV¶KDQG¶DVVHQWDUVREUHXQOOLWGHPRUWHU(OV
PDRQVXQFRSFROāORFDWVQRHVSRGHQPRXUH3HUFRUUHJLUODSRVLFLyV¶KDGHWUHXUHHOPDyLHOPRUWHULWRUQDUORDFROāORFDU6¶KDGHIHUXQ
UHSODQWHLJGHPDRQVGHPDQHUDTXHHVSXJXLDVVHJXUDUXQJUXL[FRQVWDQWGHOVMXQWV6LKLKDUHJDWHVFDOTXHHVIDFLQDPEPjTXLQD'XUDQW
ODFRQVWUXFFLyGHOVPXUVLPHQWUHDTXHVWVQRKDJLQHVWDWHVWDELOLW]DWVHVWUDYDUDQHOVPXUVDOHVEDVWLGHVVLO HVWUXFWXUDKRSHUPHWREp
V¶DSXQWDODUDQ DPE WDXORQV HQ DFDEDU FDGD MRUQDGD GH WUHEDOO (O PRUWHU KDXUj G RPSOLU OHV MXQWHV MXQW KRULW]RQWDO L QDIUHV WRWDOPHQW 6L
GHVSUpVGHUHIUHJDUHOPDyQRTXHGpVDOJXQDMXQWDWRWDOPHQWSOHQDV DIHJLUjHOPRUWHU(OVPXUVKDXULHQGHPDQWHQLUVHQHWVGXUDQWOD
FRQVWUXFFLy7RWH[FpVGHPRUWHUKDXUjGHVHUUHWLUDWQHWHMDQWOD]RQDDFRQWLQXDFLy6 KDXULHQGHGHL[DUOHVOOLJDGHVTXDQGXHVSDUWVG XQD
IjEULFD KDJLQ G DL[HFDUVH HQ qSRTXHV GLVWLQWHV /D TXH V H[HFXWL SULPHU HV GHL[DUj HVFDORQDGD VL QR IRV SRVVLEOH HV GHL[DUj IRUPDQW
DOWHUQDWLYDPHQWHQWUDQWVGHQWVVRUWLQWVLTXHL[DOV/HVREHUWXUHVSRUWDUDQXQDOOLQGDUHVLVWHQWSUHIDEULFDGDRUHDOLW]DGDLQVLWXG DFRUGDPE
ODOOXPDVDOYDU(VSURWHJLUDQGHOHVKXPLWDWVGHJXGHVDOFRQWDFWHDPEHOWHUUHQ\FROāORFDQWGUHQDWJHVSHULPHWUDOVLEDUUHUHVLPSHUPHDEOHV
VHJRQV&7('%+6SXQW(QFDVGHWDQFDPHQWFRPSRVWGHGLYHUVHVIXOOHVLFDPEUDG DLUHV DL[HFDUjSULPHUHOWDQFDPHQWH[WHULRU
LHVSUHYHXUjO HOLPLQDFLyGHO DLJXDTXHSXJXLDFXPXODUVHDODFDPEUDG DLUH$L[tPDWHL[V HOLPLQDUDQHOVFRQWDFWHVHQWUHOHVIXOOHVGHO
WDQFDPHQW TXH SRGHQ SURGXLU KXPLWDWV D OD IXOOD LQWHULRU (OV PXUV UHVLVWHQWV GH PDy HQOODoDUDQ DPE HOV IRUMDWV PLWMDQoDQW FDGHQHV GH
IRUPLJyDUPDWGHFDQWHOOLJXDORVXSHULRUDOGHOIRUMDW/DPDOODGHUHSDUWLPHQWGHOIRUMDWHQWUDUjDODFDGHQDXQDORQJLWXGLJXDODODG DQFRUDWJH
4XDQHOVPXUVWLQJXLQH[FHVVLYDORQJLWXGHVGLVSRVDUDQMXQWHVGHGLODWDFLySHUDHYLWDUODILVVXUDFLySURGXwGDSHUODUHWUDFFLyGHOVPRUWHUVL
SHUYDULDFLRQVKLJURWqUPLTXHV
)DVHVG¶H[HFXFLy
Parets i pilars. (OVSDUDPHQWVKDQG HVWDUDSORPDWV/HVILODGHVKDQGHVHUKRULW]RQWDOV(OVPDRQVV¶KDQGHFROāORFDUDWUHQFDMXQWV1RKL
SRGHQKDYHUSHFHVPpVSHWLWHVTXHPLJPDy/DSDUHWKDG HVWDUWUDYDGDHQOHVWUREDGHVDPEDOWUHVSDUHWV(OQRPEUHGHSHFHVTXHWUDYHQ
FDGDSODG HQOODoKDGHVHUPpVJUDQTXHGHOWRWDO/HVREHUWXUHVKDQGHSRUWDUXQDOOLQGDUHVLVWHQW(OVUHFRO]DPHQWVSXQWXDOVG HOHPHQWV
HVWUXFWXUDOVKDQG HVWDUIHWVDPEXQDVDEDWDSURXUHVLVWHQWLUtJLGDSHUGLVWULEXLUXQLIRUPHPHQWOHVFjUUHJXHV(OVVRVWUHVKDQG HQOODoDUDPE
HOVPXUVPLWMDQoDQWFDGHQHVGHIRUPLJyDUPDW
Parets de totxana.1RKDQGHTXHGDUEXLWVGHSHFHVREHUWHVDO¶H[WHULRU/HVFDQWRQDGHVHOVEUDQFDOVLOHVWUDYHVKDQG¶HVWDUIRUPDGHVDPE
PDRQVFDODWVGHODPDWHL[DPRGXODFLy
Arcs.(OVUHFRO]DPHQWVKDQGHUHVLVWLUVHQVHGHIRUPDFLRQVOHVHPSHQWHVYHUWLFDOVLKRULW]RQWDOVTXHWUDQVPHWO DUFRODYROWD6LO DUFpVGH
GRVJUXL[RVHQWUHHOVGRVIXOOVFDOTXHKLKDJLXQDFDSDXQLIRUPHGHPRUWHULOHVILODGHVGHOGREODWKDQG HVWDUGHVSODoDGHVGHOHVGHOVHQ]LOODW
GH PDQHUD TXH OHV SHFHV TXHGLQ FROāORFDGHV D WUHQFDMXQW 6L O DSDUHOODPHQW GH O DUF pV SOD HOV PDRQV KDQ G HVWDU FROāORFDWV GH SOD
WDQJHQFLDOPHQWDODFRUEDGHO LQWUDGyV6LO DSDUHOODPHQWGHO DUFpVDSOHFGHOOLEUHHOVPDRQVKDQG HVWDUFROāORFDWVSHUSHQGLFXODUPHQWDOD
FRUEDGHO LQWUDGyV/ LQWUDGyVKDG HVWDUUHMXQWDWGHPDQHUDTXHQRSUHVHQWLUHEDYHV(OJUXL[GHOVMXQWVKDGHVHUFRQVWDQWDO LQWUDGyVLD
O H[WUDGyV6 KDGHIHUVHQVHLQWHUUXSFLRQVLSHUVLPHWULD/DFODXpVHOGDUUHUPDyTXHV KDGHFROāORFDU1RPpVHVSRGHQWDOODUSHFHVHQ
DUHVWHVLDFRUGVODUHVWDV KDQGHFROāORFDUVHQFHUHV(OGREODWV KDGHIHULPPHGLDWDPHQWGHVSUpVG DFDEDUHOSULPHUIXOOVHPSUHGHEDL[D
GDOWKDYHQWUHJDWLHVWHQHQWDOKRUDODFDSDLQWHUPqGLDGHPRUWHU$EDQVGHIHUHOGREODWV KDQG HOLPLQDUOHVUHEDYHVGHOVMXQWVGHOVHQ]LOODW
1RV KDGHGHVFLQGUDUVHQVHO DXWRULW]DFLyGHOD')(OGHVFLQGUDPHQWV KDGHIHUGHPDQHUDOHQWDLXQLIRUPH
Volta o doblat de volta. (OVUHFRO]DPHQWVKDQGHUHVLVWLUOHVHPSHQWHVYHUWLFDOVLOHVKRULW]RQWDOVTXHWUDQVPHWLODYROWD4XDQODYROWDpVGH
PDyGHSODHOVPDRQVKDQG HVWDUFROāORFDWVGHSODWDQJHQFLDOPHQWDODFRUEDGHO LQWUDGyV4XDQODYROWDpVGHSOHFGHOOLEUHHOVPDRQVKDQ
G HVWDUFROāORFDWVSHUSHQGLFXODUPHQWDODFRUEDGHO LQWUDGyV(OVMXQWVTXHIRUPHQOHVGLUHFWULXVGHODYROWDKDQGHVHUUHFWHVLFRQWLQXVLHOV
MXQWVQRUPDOVDOHVGLUHFWULXVKDQGHVHUDWUHQFDMXQW6LODYROWDFDUUHJDVREUHHOVPXUVODWHUDOVKDG HVWDUHQFDVWDGDHQXQDUHJDWDGH
IRQGjULD! FP(OGREODWKDGHTXHGDUUHFRO]DWHQOHVPDWHL[HVUHJDWHVRFRUQLVHVG HOHPHQWVUHVLVWHQWVTXHHOVHQ]LOODW/HVILODGHVGH
GREODWKDQG HVWDUGHVSODoDGHVGHOHVGHOVHQ]LOODWGHPDQHUDTXHOHVSHFHVTXHGLQFROāORFDGHVDWUHQFDMXQW(QWUHHOVGRVIXOOVFDOTXHKL
KDJLXQDFDSDXQLIRUPHGHPRUWHU6LODYROWDHVUHFRO]DVREUHXQDDOWUDYROWDKRKDGHIHUVREUHHOVHJRQIXOOG DTXHVWD/HVLQWHUVHFFLRQV
GHYROWHVV KDQGHIHUSDVVDQWILODGHVDOWHUQDWLYHVGHFDGDYROWDLHOVDQJOHVLDUHVWHVKDQGHVHUFRQWLQXV/ LQWUDGyVKDG HVWDUUHMXQWDWGH
PDQHUDTXHQRSUHVHQWLUHEDYHV/DYRUDOOLXUHQRKDGHWHQLULUUHJXODULWDWVFRPDUDGHQWVGHVHUUD6 KDGHIHUVHQVHLQWHUUXSFLRQVLSHU
VLPHWULD/DFODXpVHOGDUUHUPDyTXHV KDGHFROāORFDU1RPpVHVSRGHQWDOODUSHFHVHQDUHVWHVLWUREDGHVODUHVWDV KDQGHFROāORFDU
VHQFHUHV(OGREODWV KDGHIHULPPHGLDWDPHQWGHVSUpVG DFDEDUHOSULPHUIXOOVHPSUHGHEDL[DGDOWKDYHQWUHJDWLHVWHQHQWDOKRUDODFDSD
LQWHUPqGLDGHPRUWHU$EDQVGHIHUHOGREODWV KDQG HOLPLQDUOHVUHEDYHVGHOVMXQWVGHOVHQ]LOODW1RV KDGHGHVFLQGUDUVHQVHO DXWRULW]DFLy
GHOD')(OGHVFLQGUDPHQWV KDGHIHUGHPDQHUDOHQWDLXQLIRUPH
Llindes./DOOLQGDKDGHTXHGDUFROāORFDGDVHJRQVODSRVLFLyLHOQLYHOOSUHYLVWRVDOD'7+DGHVHUKRULW]RQWDO(OVH[WUHPVGHODOOLQGD
V KDQG HQFDVWDUDOVEUDQFDOVLKDQGHTXHGDUUHFRO]DWVVREUHPRUWHU/ODUJjULDGHO HQFDVWDPHQW! FP
Llinda prefabricada de ceràmica armada.(QHOVVLVWHPHVSDWHQWDWVV KDQGHVHJXLUOHVLQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQW/DFROāORFDFLyV KDGH
UHDOLW]DUVHQVHTXHOHVSHFHVUHELQFRSV
Acabats(QFDSFDVHVSHUPHWUDQUHJDWHVTXDQHVWUDFWLGHPXUVSRUWDQWVGHODIjEULFDVHQVHO DXWRULW]DFLyH[SUHVVDGHOD')6HPSUH
TXHVLJXLSRVVLEOHV HYLWDUjIHUUHJDWHVHQHOVPXUVGHVSUpVG DL[HFDWVSHUPHWHQWVH~QLFDPHQWUHJDWHVYHUWLFDOVRGHSHQGHQWQRLQIHULRUD
VHPSUHTXHODVHYDSURIXQGLWDWQRH[FHGHL[LGHGHO HVSHVVRUGHOPXULDFRQVHOODQWVHTXHHQDTXHVWVFDVRVV XWLOLW]LQWDOODGRUHV
PHFjQLTXHV/HVIjEULTXHVFHUjPLTXHVTXHGDUDQSODQHVLDSORPDGHVLWLQGUDQXQDFRPSRVLFLyXQLIRUPHHQWRWDODVHYDDOWXUD
Toleràncies d’execució, VHJRQVHO&7('%6()WDXOD
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLG¶DVVDLJVHQFDGDXQGHOVFDStWROVVHJHQWV5HSODQWHLJSURWHFFLyGHOD
IjEULFDH[HFXFLyGHVREUHOOLQGDLUHIRUoRVFLPHQWVDUHQHVVHJRQVHO&7('%6()SXQW

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðGHIjEULFDGHPDyDVVHJXGDDPEPRUWHUGHFLPHQWDSDUHOODGDILQVLWRWUHSODQWHLJDQLYHOODFLyLDSORPDWSDUWSURSRUFLRQDOGHOOLJDGHV
PLQYDPHQWVLWUHQFDPHQWVKXPLWHMDWGHOVPDRQVFRPXQVLQHWHMDDPLGDGDGHGXLQWEXLWVVXSHULRUVDPð

6,67(0$(192/9(17

68%6,67(0$&2%(57(6

&2%(57(63/$1(6
3DUDPHQW GH FREHUWXUD H[WHULRU G¶XQ HGLILFL TXH OLPLWD O¶DPELHQW H[WHULRU DPE HOV HVSDLV LQWHULRUV /D FREHUWD Wp FRP D REMHFWLX VHSDUDU
FRQQHFWDULILOWUDUO¶LQWHULRUGHO¶H[WHULRUVDWLVIHQWHOVUHTXLVLWVGHVHJXUHWDWKDELWDELOLWDWLIXQFLRQDOLWDWVHJRQV&7('%+(+(/LPLWDFLyGH
ODGHPDQGDHQHUJqWLFD&7('%+6+6SURWHFFLyHQIURQWGHODKXPLWDW&7('%+6+6HYDFXDFLyG¶DLJHV

3RGHP WUREDU HOV WLSXV VHJHQWV Coberta transitable no ventilada SRW VHU FRQYHQFLRQDO R LQYHUWLGD VHJRQV OD GLVSRVLFLy GHOV VHXV
FRPSRQHQWV(OSHQGHQWHVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶LHOVHJRQVO¶~VDOTXDOHVWLJXLGHVWLQDWWUjQVLWGHYLDQDQWVRWUjQVLWGHYHKLFOHV
Coberta ajardinadaFREHUWDTXHHVWjIRUPDGDSHUXQDFDSDGHWHUUDGHSODQWDFLyLODSUzSLDYHJHWDFLyHVVHQWQRYHQWLODGD
Coberta no transitable no ventilada,SRWVHUFRQYHQFLRQDORLQYHUWLGDVHJRQVODGLVSRVLFLyGHOVVHXVFRPSRQHQWVDPESURWHFFLyGHJUDYDR
GHOjPLQDDXWRSURWHJLGD/DSHQGHQWHVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶LHO
Coberta transitableSRWVHUYHQWLODGDLDPEHQUDMRODWIL[(OSHQGHQWHVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶LHOUHFRPDQDQWVHHOHQFREHUWHV
GHVWLQDGHVDOWUjQVLWGHYLDQDQWV

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL 7qFQLF GH O¶(GLILFDFLy 5'  &7('% +6 'RFXPHQW %jVLF GH 6DOXEULWDW &7(+( 'HPDQGD HQHUJqWLFD &7(+6
,PSHUPHDELOLWDW&7('%6,6HJXUHWDWHQFDVG¶LQFHQGL&7('%+53URWHFFLyDOVRUROO&7('%6($(5HVLWqQFLDODYHQW6HJXUHWDW
(VWUXFWXUDO$FFLRQVDO¶HGLILFDFLy
'HFUHWG¶(FRHILFLqQFLDGHPDQGDHQHUJqWLFD'
&RQGLFLRQVDF~VWLTXHV1%(&$%2(
81(
81(3HUPHDELOLWDWDO¶DLUH81((VWDQTXLWDW81(5HVLVWqQFLDDOYHQW81(3HUPHDELOLWDW
GHO¶DLUH
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRHQWUHORFDOHV
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRGHHOHPHQWRVGHIDFKDGDV\GHIDFKDGDV
81((1,620HGLFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\GHORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ3DUWH0HGLFLyQLQVLWXGHO
DLVODPLHQWRDF~VWLFRGHVXHORVDOUXLGRGHLPSDFWRV
81((1,62(YDOXDFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\ORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ
81((1,62$LVODPLHQWRDUXLGRDpUHR3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDOHVSHFWUR
81((1,62$LVODPLHQWRDOUXLGRGHLPSDFWRV3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDO
HVSHFWUR


&RPSRQHQWV
6LVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVEDUUHUDFRQWUDHOYDSRUFDSDG¶LPSHUPHDELOLW]DFLyFDSDVHSDUDGRUDFDSDGUHQDQWWHUUDGHSODQWDFLy
FREHUWDDMDUGLQDGD LFDSDGHSURWHFFLy
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
Sistema de formació de pendents.3RGUjUHDOLW]DUVHDPEIRUPLJRQVDOOHXJHULWVRIRUPLJRQVG¶jULGVOOHXJHUVDPEFDSDGH UHJXODULW]DFLy
G¶JUXL[FPGHPRUWHUGHFLPHQWDPEDFDEDWUHPROLQDWDPEDUJLODH[SDQGLGDHVWDELOLW]DGDVXSHUILFLDOPHQWDPEEHXUDGDGHFLPHQWDPE
PRUWHUGHFLPHQW +DGHWHQLUXQDFRKHVLyLHVWDELOLWDWVXILFLHQWVLXQDFRQVWLWXFLyDGHTXDGDSHUODIL[DFLyGHODUHVWDGHOVFRPSRQHQWV/D
VXSHUItFLHVHUjOOLVDXQLIRUPHLVHQVHLUUHJXODULWDWVTXHSXJXLQSXQ[RQDUODOjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQW$ODFREHUWDWUDQVLWDEOHYHQWLODGDHO
VLVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVSRGUjUHDOLW]DUVHDSDUWLUG¶HQYDQVFRQVWLWXwWVSHUSHFHVSUHIDEULFDGHVRPDRQV HQYDQHWVGHVRVWUHPRUW 
VXSHUSRVDWVGHSODTXHVFHUjPLTXHVHQFDGHOODGHVRGHPDRQVEXLWVVHJRQV&7('%+6WDXOD
Barrera de vapor.(OPDWHULDOKDGHVHUHOPDWHL[TXHHOGHODFDSDG¶LPSHUPHDELOLW]DFLyRFRPSDWLEOHDPEHOOD3RGHQVHUGHGRVWLSXVOHV
GHEDL[HVSUHVWDFLRQV ILOPGHSROLHWLOq LOHVG¶DOWHVSUHVWDFLRQV OjPLQDGHR[LDVIDOWRGHEHWXPPRGLILFDWDPEDUPDGXUDG¶DOXPLQLOjPLQD
GH39&OjPLQDGH(3'0 6HJRQV&7('%+6SXQW
Aïllant tèrmic.3RWVHUGHOODQHVPLQHUDOVFRPILEUDGHYLGUHROODQDGHURFDSROLHVWLUqH[SDQGLWSROLHVWLUqH[WUXwWSROLXUHWjSHUOLWDGHFHOāOXORVD
VXUR DJORPHUDW HWF +D GH WHQLU XQD FRKHVLy L XQD HVWDELOLWDW VXILFLHQW SHU D SURSRUFLRQDU DO VLVWHPD OD VROLGHVD QHFHVVjULD HQIURQW
VROāOLFLWDFLRQVPHFjQLTXHV(VWDELOLWDWGLPHQVLRQDOUHVLVWqQFLDDO¶DL[DIDGD6¶XWLOLW]DUDQPDWHULDOVDPEXQDFRQGXFWLYLWDWWqUPLFDPHQRUGH
:PND&(OVHXJUXL[HVGHWHUPLQDUjVHJRQVOHVH[LJqQFLHVGHO&7('%+('%+6SXQW
Capa de impermeabilització./DLPSHUPHDELOLW]DFLySRWVHUGHPDWHULDOELWXPLQyVRELWXPLQyVPRGLILFDWFRPSROL FORUXUGHYLQLO SODVWLILFDW
HWF1RVHUjQHFHVVjULDHQFRQGLFLRQVG¶~VQRUPDOWUHWTXHV¶LQFORJXLDOD'76LTXHVHUjQHFHVVjULDHQHOVFDVRVGHULVFGHFRQGHQVDFLy
DOWD+DXUjGHVXSRUWDUWHPSHUDWXUHVH[WUHPHVQRVHUjDOWHUDEOHSHUO¶DFFLyGHPLFURRUJDQLVPHVLSUHVWDUjODUHVLVWqQFLDDOSXQ[RQDPHQW
H[LJLEOH1RXWLOLW]DUHQODPDWHL[DOjPLQDPDWHULDOVDEDVHGHEHWXPVDVIjOWLFVLPjVWLFVGHTXLWUjPRGLILFDW1RXWLOLW]DUHQODPDWHL[DOjPLQD
R[LDVIDOWDPEOjPLQHVGHEHWXPSODVWzPHU $33 TXHQRVLJXLQHVSHFtILFDPHQWFRPSDWLEOHVDPEHOOHV(YLWDUHOFRQWDFWHHQWUHOjPLQHVGH
SROLFORUXUGHYLQLOSODVWLILFDWLEHWXPVDVIjOWLFVWUHWTXHHO39&VLJXLHVSHFLDOPHQWIRUPXODWSHUDVHUFRPSDWLEOHDPEO¶DVIDOW(YLWDUHOFRQWDFWH
HQWUHOjPLQHVGHSROLFORUXUGHYLQLOSODVWLILFDWDPEOHVHVFXPHVUtJLGHVGHSROLHVWLUqRDPEOHVHVFXPHVUtJLGHVGHSROLXUHWj$ODFREHUWDQR
WUDQVLWDEOHSUHIHUHQWPHQWV¶XWLOLW]DUDQJUDYHVGHFDQWHOOURGDW(OPDWHULDOTXHIRUPDODFDSDKDGHVHUUHVLVWHQWDODLQWHPSqULHHQIXQFLyGH
OHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVSUHYLVWHV/DJUDYDSRWVHUVROWDRDJORPHUDGDDPEPRUWHU(VSRGUDQXWLOLW]DUJUDYHVSURFHGHQWVGHPDW[XFD
3HUDSDVVDGLVVRVL]RQHVGHWUHEDOOOORVHVPL[WHVSUHIDEULFDGHVFRPSRVWHVSHUXQDFDSDVXSHUILFLDOGHPRUWHUWHUUDW]RjULGUHQWDWRDOWUHV
DPEDSODQDWGHSROLHVWLUqH[WUXVLRQDW7DPEpSRWVHUXQDOjPLQDDXWRSURWHJLGDDPEHQUDMRODWIL[RDPEHQUDMRODWIORWDQW3RWUHDOLW]DUVH
DPE UDMROHV DXWRSRUWDQWV VREUH VXSRUWV WHOHVFzSLFV FRQFHEXWV L IDEULFDWV H[SUHVVDPHQW SHU D DTXHVWD IL (OV VXSRUWV GLVSRVDUDQ G¶XQD
SODWDIRUPD GH VXSRUW TXH UHSDUWHL[L OD FjUUHJD L VREUHFjUUHJD VREUH OD OjPLQD LPSHUPHDEOH VHQVH ULVF GH SXQ[RQDPHQW (Q FREHUWD QR
WUDQVLWDEOHVLHVWUDFWDG¶XQDFDSDGHJUDYDDTXHVWDKDG¶HVWDUQHWDLVHQVHVXEVWjQFLHVHVWUDQ\HV/DVHYDJUDQGjULDKDG¶HVWDUFRPSUHVD
HQWUHLPP6HJRQV&7('%+6SXQW
Capa separadora.3RGUDQVHUIHOWUHVGHILEUDGHYLGUHRGHSROLqVWHURILOPVGHSROLHWLOq3URGXFWHVDQWLDUUHOV FREHUWDDMDUGLQDGD FRQVWLWXwWV
SHUTXLWUjG¶KXOODGHULYDWVGHOTXLWUjFRPEUHDRSURGXFWHVTXtPLFVDQWLDUUHOV+DXULDGHXWLOLW]DUVHTXDQH[LVWHL[LQLQFRPSDWLELOLWDWVHQWUH
O¶DwOODPHQWLOHVOjPLQHVLPSHUPHDELOLW]DQWV4XDQWLQJXLIXQFLyDQWLDGKHUHQWLDQWLSXQ[DQWSRGUjVHUJHRWq[WLOGHSROLqVWHU RJHRWq[WLOGH
SROLSURSLOq4XDQHVSUHWHQJXLQOHVGXHVIXQFLRQV GHVROLGDULW]DFLyLUHVLVWqQFLDDSXQ[RQDPHQW V¶XWLOLW]DUDQIHOWUHVDQWLSXQ[RQDPHQWQR
SHUPHDEOHVREpGXHVFDSHVVXSHUSRVDGHVODVXSHULRUGHGHVROLGDULW]DFLyLODLQIHULRUG¶DQWLSXQ[RQDPHQW IHOWUHGHSROLqVWHURSROLSURSLOq
WUDFWDWDPELPSUHJQDFLyLPSHUPHDEOH VHJRQV&7('%+6SXQW
Capa drenant. FREHUWD DMDUGLQDGD  *UDYD L VRUUD GH ULX /D JUDYD HVWDUj H[HPSWD GH VXEVWjQFLHV HVWUDQ\HV OD VRUUD GH ULX VHUj GH
JUDQXORPHWULDFRQWtQXDVHFDQHWDLJUDQGjULDPj[LPDGHOJUDPP

Terra de plantació (coberta ajardinada). %DUUHMDIRUPDGDSHUSDUWVLJXDOVHQYROXPGHWHUUDIUDQFDGHMDUGtWHUUDYHJHWDOVRUUDGHULXEUXFL
WRUEDSRGHQWDGGLFLRQDUVHSHUDUHGXLUSHVILQVDXQG¶DOOHXJHUDQWVSROLHVWLUqH[SDQGLWHQEROHVRYHUPLFXOLWD
Sistema d’evacuació d’aigües. 3RW FRQVWDU GH FDQDORQV DOEHOORQV EDL[DQWV L VREUHHL[LGRUV /¶DOEHOOy R HO FDQDOy KD GH VHU XQD SHoD
SUHIDEULFDGDG¶XQPDWHULDOFRPSDWLEOHDPEHOWLSXVG¶LPSHUPHDELOLW]DFLyTXHV¶XWLOLW]LLKDGHGLVSRVDUG¶XQDDODGHFPG¶DPSODGDFRPD
PtQLPDODYRUDVXSHULRU+DQG¶HVWDUSURYHwWVG¶XQHOHPHQWGHSURWHFFLySHUDUHWHQLUHOVVzOLGVTXHSXJXLQREWXUDUHOEDL[DQW6HJRQV&7(
'%+6 
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VUHDOLW]DUjODFRPSURYDFLyGHODGRFXPHQWDFLyGHVXEPLQLVWUDPHQWHQWRWVHOVFDVRVFRPSURYDQWTXHFRLQFLGHL[DOOzVXEPLQLVWUDWDO¶REUD
DPEDOOzLQGLFDWDOD'7(VIDUjODLGHQWLILFDFLyHQIXQFLyGHOPDWHULDOGHOIDEULFDQWWLSXVGRVLILFDFLyGHQVLWDWFODVVHGHSURGXFWHJUXL[
PtQLPGLPHQVLRQVLSHVPtQLP
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLDVVDLJHQFDGDXQGHOVVHJHQWVFDStWROVVLVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWV
EDUUHUD FRQWUD HO YDSRU L FDSHV VHSDUDGRUHV FDSD G¶LPSHUPHDELOLW]DFLy DPE OjPLQHV R PDWHULDO ELWXPLQyV FDSD GH SURWHFFLy PDWHULDOV
FHUjPLFV

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(OVSDUDPHQWVYHUWLFDOVHVWUREDUDQDFDEDWV(OIRUMDWJDUDQWLUjO¶HVWDELOLWDWDPEIOHW[DPtQLPDFRPSDWLELOLWDWDPEHOVPRYLPHQWVGHOVLVWHPD
LFRPSDWLELOLWDWTXtPLFDDPEHOVFRPSRQHQWVGHODFREHUWD(OVXSRUWEDVHKDGHVHUXQLIRUPHHVWDUQHWLVHQVHFRVVRVHVWUDQ\V/DOjPLQD
LPSHUPHDEOH KD G¶HYLWDU HO FRQWDFWH GH OHV OjPLQHV LPSHUPHDELOLW]DQWV ELWXPLQRVHV GH SOjVWLF R GH FDXW[~ DPE SHWUROLV ROLV JUDVVHV L
GLVVROYHQWV3HUDODIXQFLyGHGHVROLGDULW]DFLyV¶XWLOLW]DUDQSURGXFWHVQRSHUPHDEOHVDO¶DEHXUDGDGHPRUWHUVLIRUPLJRQV6HVXVSHQGUDQ
HOVWUHEDOOVTXDQSORJXLQHYLRODYHORFLWDWGHOYHQWVLJXLVXSHULRUDNPKHQDTXHVW~OWLPFDVHVUHWLUDUDQHOVPDWHULDOVLHLQHVTXHSXJXLQ
GHVSUHQGUH¶V4XDQOHVWHPSHUDWXUHVVLJXLQLQIHULRUVD&HVFRPSURYDUjHVSRGHQGXUDWHUPHHOVWUHEDOOVG¶DFRUGDPEHOPDWHULDODDSOLFDU
(OVDFFHVVRVLREHUWXUHVTXHHVWLJXLQVLWXDWVHQHOSDUDPHQWYHUWLFDOHVUHDOLW]DUDQGLVSRVDQWXQGHVQLYHOOGHFPG¶DOWXUDFRPDPtQLPSHU
VREUHGHODSURWHFFLyGHODFREHUWDSURWHJLWDPEXQLPSHUPHDELOLW]DQWTXHKRFREUHL[LLDVFHQGHL[LSHOVODWHUDOVGHOEXLWILQVDXQDDOWXUDGH
FPFRPDPtQLPSHUVREUHG¶DTXHVWGHVQLYHOORGLVSRVDQWORVUHFXODWVUHVSHFWHGHOSDUDPHQWYHUWLFDOPFRPDPtQLP
(OVDFFHVVRVLOHVREHUWXUHVVLWXDWVHQHOSDUDPHQWKRULW]RQWDOGHODFREHUWDHVUHDOLW]DUDQGLVSRVDQWDOYROWDQWGHOEXLWXQDPSLWG¶XQDDOWXUD
SHUVREUHGHODSURWHFFLyGHODFREHUWDGHFPFRPDPtQLPLLPSHUPHDELOLW]DW
/HVMXQWHVKDQG¶DIHFWDUDOHVGLIHUHQWVFDSHVGHODFREHUWDDSDUWLUGHO¶HOHPHQWTXHVHUYHL[GHVXSRUWUHVLVWHQW/HVYRUHVGHOHVMXQWHVKDQ
GHVHUDPEFDLUHOOURPDPEXQDQJOHGHLO¶DPSOjULDGHODMXQWDKDGHVHUPDMRUTXHFP/DGLVWjQFLDHQWUHOHVMXQWHVKDGHVHUFRPD
Pj[LPP4XDQODGLVWjQFLDHQWUHMXQWHVGHGLODWDFLyGHO¶HGLILFLVLJXLPDMRUGHPHVUHDOLW]DUDQMXQWHVGHFREHUWDO¶DPSODGDQRKDXUj
GHVHULQIHULRUDPPLWDPEpKDXULDG¶KDYHUQ¶KLDOYROWDQWGHOVHOHPHQWVVREUHVRUWLQWV$OHVMXQWHVV¶KDGHFROāORFDUXQ VHJHOODQW(O
VHJHOODWKDGHTXHGDUHQUDVDWDPEODVXSHUItFLHGHODFDSDGHSURWHFFLyGHODFREHUWD/HVMXQWHVGHGLODWDFLyGHOSDYLPHQWHVVHJHOODUDQ
DPEXQPjVWLFSOjVWLFQRFRQWDPLQDQWKDYHQWVHUHDOLW]DWSUqYLDPHQWODQHWHMDGHOVFDQWHOOVGHOHVUDMROHV
3HUTXHO¶DLJXDGHOHVSUHFLSLWDFLRQVQRHVILOWULSHUODUHPDWDGDVXSHULRUGHODLPSHUPHDELOLW]DFLyV¶KDGHUHDOLW]DUPLWMDQoDQWUHJDWDGH[
FPFRPDPtQLPHQODTXHKDGHUHEUH¶VODLPSHUPHDELOLW]DFLyDPEPRUWHUHQELVHOORPLWMDQoDQWXQDUHFXODGDDPEXQDSURIXQGLWDWPDMRU
TXHFPLO¶DOWXUDSHUVREUHGHODSURWHFFLyGHODFREHUWDKDGHVHUPDMRUTXHFPRPLWMDQoDQWXQSHUILOPHWjOāOLFLQR[LGDEOHSURYHwWG¶XQD
SHVWDQ\DDOPHQ\VHQODVHYDSDUWVXSHULRU4XDQHVWUDFWLGHFREHUWHVWUDQVLWDEOHVDPpVGHO¶HVPHQWDWDQWHULRUPHQWODOjPLQDHQHOVHX
OOLXUDPHQW DOV SDUDPHQWV TXHGDUj SURWHJLGD GH OD LQWHPSqULH L GHO WUjQVLW SHU XQ VzFRO (Q HOV FDVRV HQ TXH OD OjPLQD KDJL GH TXHGDU
H[SRVDGDDODLQWHPSqULHVHUjGHOjPLQDDXWRSURWHJLGDRIRUPXODGDSHUDODLQWHPSqULH
(QODWUREDGDGHODFREHUWDDPEODYRUDODWHUDOKDGHUHDOLW]DUVHSHUOORQJDQWODLPSHUPHDELOLW]DFLyFPFRPDPtQLPVREUHHOIURQWGHOUjIHF
RHOSDUDPHQWRGLVSRVDQWXQSHUILODQJXODUDPEO¶DODKRULW]RQWDOTXHKDGHWHQLUXQDDPSOjULDPDMRUTXHFP
6¶XELFDUDQFRPDPtQLPGXHVEXQHUHVDFREHUWHVSDWLVREHUWVHWF6HJRQV&7('%+6
(OQRPEUHGHSXQWVGHUHFROOLGDKDGHVHUVXILFLHQWSHUWDOTXHQRKLKDJLQGHVQLYHOOV!PPLSHQGHQWVPj[LPVGHOLSHUHYLWDUXQD
VREUHFjUUHJD H[FHVVLYD GH OD FREHUWD 4XDQ SHU UDRQV GH GLVVHQ\ QR V¶LQVWDOāOLQ SXQWV GH UHFROOLGD V¶KDXULD GH SUHYHXUH DOJXQ PqWRGH
G¶HYDFXDFLyGHOHVDLJHVGHSUHFLSLWDFLyFRPSRGULHQVHUVREUHHL[LGRUV
)DVHVG¶H[HFXFLy
Sistema de formació de pendents.(OVEDL[DQWVHVSURWHJLUDQDPESDUDJUDYHVSHULPSHGLUODVHYDREVWUXFFLyGXUDQWO¶H[HFXFLyGHOVLVWHPD
GHSHQGHQWV(OSHQGHQWUHFRPDQDWpVHOPj[LPSRVVLEOHVHPSUHTXHTXHGLJDUDQWLGDODSHUPDQqQFLDGHODFDSDGHJUDYDHQHOJUXL[
QHFHVVDULSHUDODSURWHFFLyLOODVWGHOVLVWHPD(OVHXJUXL[HVWDUjFRPSUqVHQWUHFPLFPHQFDVG¶H[FHGLUHOPj[LPHVUHFRUUHUjD
XQD FDSD GH GLIXVLy GH YDSRU R [HPHQHLHV GH YHQWLODFLy /D LQFOLQDFLy GH OD IRUPDFLy GH SHQGHQWV TXHGDUj FRQGLFLRQDGD HQ HO FDV GH
FREHUWHVDPESDYLPHQWIORWDQWLDODFDSDFLWDWGHUHJXODFLyGHOVVXSRUWVGHOHVUDMROHV UHVLVWqQFLDLHVWDELOLWDW (VUHEDL[DUjDOYROWDQWGHOV
DOEHOORQV(OVLVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVTXHGDUjLQWHUURPSXWSHUOHVMXQWHVHVWUXFWXUDOVGHO¶HGLILFLLSHUOHVMXQWHVGHGLODWDFLy$EDQV
GHUHEUHODFDSDG¶LPSHUPHDELOLW]DFLyO¶DVSHFWHGHOVXSRUWVHUjVHFLWDPEpHVWDUjVHFHQHOVHXJUXL[ Coberta transitable no ventilada.(O
SHQGHQWHVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶LHOSHUDYLDQDQWVLO¶LHOSHUDYHKLFOHVCoberta ajardinada.(OSHQGHQWHVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶

LHOCoberta no transitable.6LODSURWHFFLypVDPEJUDYDHOSHQGHQWHVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶LHOLVLpVDPEOjPLQDDXWRSURWHJLGD
HVWDUjFRPSUqVHQWUHO¶LHOCoberta transitable ventilada.(OJUXL[GHOVLVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVVHUjGHFPFRPDPtQLP(V
UHEDL[DUjDOYROWDQWGHOVDOEHOORQV4XHGDUjLQWHUURPSXGDHQOHVMXQWHVHVWUXFWXUDOVGHO¶HGLILFLLHQOHVDX[LOLDUVGHGLODWDFLy/DFDPEUDG¶DLUH
KDXUjGHSHUPHWUHODGLIXVLyGHOYDSRUG¶DLJXDDWUDYpVGHOHVREHUWXUHVGLVSRVDGHVDO¶H[WHULRUGHPDQHUDTXHHVJDUDQWHL[LODYHQWLODFLy
FUHXDGDVLWXDQWOHVVRUWLGHVG¶DLUHFPSHUVREUHGHOHVHQWUDGHVLHVGLVSRVHQHQIURQWDGHV
Barrera de vapor. (V FROāORFDUj LPPHGLDWDPHQW GDPXQW GHO VLVWHPD GH IRUPDFLy GH SHQGHQW TXDQ HV SUHYHJL TXH SXJXLQ KDYHUKL
FRQGHQVDFLRQV/DEDUUHUDGHYDSRUDVFHQGLUjSHOVODWHUDOVLV¶DGKHULUjPLWMDQoDQWVROGDGXUDDODOjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQW4XDQV¶HPSULQ
OHVOjPLQHVGHEDL[HVSUHVWDFLRQVQRVHUjQHFHVVjULDODVROGDGXUDG¶HQFDYDOFDPHQWHQWUHSHFHVQLODVROGDGXUDDPEODOjPLQDLPSHUPHDEOH
3HUOHVOjPLQHVG¶DOWHVSUHVWDFLRQVKDG¶HVWHQGUH¶VVRWDHOIRQVLHOVODWHUDOVGHODFDSDG¶DwOODPHQWWqUPLF6HJRQV&7('%+(/LPLWDFLy
GHODGHPDQGDHQHUJqWLFD
Capa separadora. +DXUjG¶LQWHUFDODUVHXQDFDSDVHSDUDGRUDSHUDHYLWDUHOULVFGHSXQ[RQDPHQWGHODOjPLQDLPSHUPHDEOH6HUjQHFHVVjULD
TXDQV¶HPSULLPSHUPHDELOLW]DFLyDPEOjPLQHVGH39&SODVWLILFDWVREUHSDQHOOVFRPHOSROLHVWLUqTXHSURYRTXLQODPLJUDFLyGHSODVWLILFDQWV
GHO39&TXDQODLPSHUPHDELOLW]DFLyVLJXLDPEOjPLQHVGH39&DPEVROGDGXUDHQIUHGRGH(3'0VREUHSDQHOOVDwOODQWVVLQWqWLFVRTXDQ
ODLPSHUPHDELOLW]DFLyVLJXLDPEOjPLQHVDVIjOWLTXHVDSOLFDGHVDPEEXIDGRUVREUHTXDOVHYROSDQHOOG¶DwOODPHQWWqUPLFH[FHSWHHOVFODVVLILFDWV
FRP$L$VG
Aïllament tèrmic.+DGHFROāORFDUVHGHIRUPDFRQWtQXDLHVWDEOH
Capa de impermeabilització. (OVSDUDPHQWVRQKDG¶DQDUFROāORFDGDODLPSHUPHDELOLW]DFLyKDQG¶DGHTXDUVHLSUHSDUDUVHSHUDDVVHJXUDU
TXH UHVXOWL FRUUHFWDPHQW DGKHULGD L DPE MXQWD HVWDQFD +DXUDQ GH SUHSDUDUVH DPE HVTXHUGHMDW PHVWUHMDW R UHPROLQDW /D FDSD
G¶LPSHUPHDELOLW]DFLy TXHGDUj GHVROLGDULW]DGD GHO VXSRUW L GH OD FDSD GH SURWHFFLy QRPpV HQ HO SHUtPHWUH L HQ HOV SXQWV VLQJXODUV /HV
FRQGLFLRQV H[LJLGHV VyQ HVWDELOLWDW GLPHQVLRQDO FRPSDWLELOLWDW DPE HOV HOHPHQWV TXH HV FROāORFDUDQ D VREUH VXSHUItFLH OOLVD L GH IRUPHV
VXDXVSHQGHQWDGHTXDWLKXPLWDWOLPLWDGD/DLPSHUPHDELOLW]DFLyKDGHFROāORFDUVHHQGLUHFFLySHUSHQGLFXODUDODOtQLDGHPj[LPSHQGHQW
(OVHQFDYDOFDPHQWVV¶KDQGHUHDOLW]DUHQHOPDWHL[VHQWLWTXHHOFRUUHQWGHO¶DLJXDLQRKDQGHTXHGDUDOLQHDWVDPEHOVGHOHVILOHUHVFRQWLJHV
6¶HYLWDUDQERVVHVG¶DLUHHQOHVOjPLQHVDGKHULGHV/DLPSULPDFLyKDGHVHUGHOPDWHL[PDWHULDOTXHODOjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQW4XDQOD
LPSHUPHDELOLW]DFLyVLJXLELWXPLQRVDV¶HPSUDUjVLVWHPDELFDSDDOWHUQDQWOHVDUPDGXUHVSHUDVVHJXUDUO¶HVWDELOLWDWGLPHQVLRQDOLODUHVLVWqQFLD
DOSXQ[RQDPHQW4XDQODLPSHUPHDELOLW]DFLyVLJXLGHPDWHULDOELWXPLQyVRELWXPLQyVPRGLILFDWLTXDQHOSHQGHQWVLJXLPDMRUGHOKDQ
G¶XWLOLW]DUVHVLVWHPHVIL[DWVPHFjQLFDPHQW6LHOSHQGHQWHVWjFRPSUqVHQWUHHOLHOKDQG¶XVDUVHVLVWHPHVDGKHULWV
Producte antiarrels (coberta ajardinada).(VFROāORFDUjILQVDUULEDUDODSDUWVXSHULRUGHODFDSDGHWHUUD
Capa drenant (coberta ajardinada). (OJUXL[PtQLPGHODFDSDGHJUDYDVHUjGHFPLVHUYLUjGHSULPHUDEDVHDODFDSDILOWUDQW/DVRUUDGH
ULXWLQGUjXQJUXL[PtQLPGHFPLV¶HVWHQGUjXQLIRUPHPHQWVREUHODFDSDGHJUDYD/HVFRQGXFFLRQVGHOVUHFVSHUDVSHUVLyILQVDOVUXL[DGRUV
HV UHDOLW]DUDQ SHU OD FDSD GUHQDQW /HV LQVWDOāODFLRQV TXH KDJLQ GH GLVFyUUHU SHO WHUUDW KDQ GH UHDOLW]DUVH SUHIHUHQWPHQW SHU OHV ]RQHV
SHULPHWUDOVHYLWDQWHOVHXSDVSHOVYHVVDQWV
Terra de plantació (coberta ajardinada)(VUHFRPDQDTXHODSURIXQGLWDWGHWHUUDYHJHWDOHVWLJXLFRPSUHVDHQWUHLFP(OVWLSXVGH
SODQWHVTXHSUHFLVLQPDMRUSURIXQGLWDWKDQGHVLWXDUVHHQ]RQHVGHVXSHUItFLHDSUR[LPDGDPHQWLJXDODO¶RFXSDGDSHUODSURMHFFLyGHODVHYD
FRSDLSUz[LPHVDOVHL[RVGHOVVXSRUWVGHO¶HVWUXFWXUD(VWULDUDQSUHIHUHQWPHQWHVSqFLHVGHFUHL[HPHQWOHQWLTXHODVHYDDOWXUDQRH[FHGHL[L
HOVP(OVFDPLQVSHUDOVYLDQDQWVGLVSRVDWVHQOHVVXSHUItFLHVDMDUGLQDGHVSRGHQUHDOLW]DUVHDPEVRUUDHQXQDSURIXQGLWDWLJXDODODGHOD
WHUUDYHJHWDOVHSDUDQWODG¶DTXHVWDSHUHOHPHQWVFRPPXUHWVGHSHGUDPDyROORVHVGHSLVVDUUD
Capa de protecció.Amb protecció de grava.6¶H[WUHPDUDQOHVPHVXUHVDPEjULGVGHPDW[XFDWSHUDHYLWDUULVFRVGHSXQ[RQDPHQW (OV
JUXL[RV QR SRGUDQ VHU PHQRUV GH  FP L YDULDUDQ HQ IXQFLy GHO WLSXV GH FREHUWD L O¶DOWXUD GH O¶HGLILFL VHPSUH WHQLQW HQ FRPSWH TXH OHV
FDQWRQDGHVDQLUDQPpVOODVWUDGHVTXHOHVYRUHVLDTXHVWHVPpVTXHOD]RQDFHQWUDO*UXL[GHODFDSDFPAmb enrajolat fix.6¶HYLWDUj
OD FROāORFDFLy D WHVWD GH OHV SHFHV L V¶HVWDEOLUDQ OHV MXQWHV GH GLODWDFLy QHFHVVjULHV SHU D SUHYHQLU OHV WHQVLRQV G¶RULJHQ WqUPLF 3HU D OD
UHDOLW]DFLyGHOHVMXQWHVHQWUHSHFHVV¶HPSUDUjPDWHULDOGHSUHVDOHVSHFHVDQLUDQFROāORFDGHVVREUHVROHUDGHPPFRPDPtQLPHVWHVD
VREUHODFDSDVHSDUDGRUDAmb enrajolat flotant./HVSHFHVVREUHVXSRUWVHQHQUDMRODWIORWDQWKDQGHGLVSRVDUVHKRULW]RQWDOPHQW/HVSHFHV
RUDMROHVKDQGHFROāORFDUVHDPEMXQWDREHUWD/HVUDMROHVSHUPHWUDQPLWMDQoDQWXQDHVWUXFWXUDSRURVDRSHUFROāORFDFLyDPEMXQWDREHUWD
HOIOX[G¶DLJXDGHSOXMDFDSDOSODLQFOLQDWGHYHVVDPHQWGHPDQHUDTXHQRHVSURGXHL[LQHQWROODPHQWVAmb capa de trànsit.4XDQO¶DJORPHUDW
DVIjOWLFV¶DERTXLHQFDOHQWGLUHFWDPHQWVREUHODLPSHUPHDELOLW]DFLyHOJUXL[PtQLPKDGHVHUFP4XDQO¶DJORPHUDWDVIjOWLFV¶DERTXLVREUH
XQDFDSDGHPRUWHUTXHKLKDXUjVREUHODLPSHUPHDELOLW]DFLyV¶KDGHFROāORFDUHQWUHDTXHVWHVGXHVFDSHVXQDFDSDVHSDUDGRUDSHUHYLWDU
QHO¶DGKHUqQFLDGHFPJUXL[FRPDPj[LPLDUPDGDGHWDOPDQHUDTXHV¶HYLWLODVHYDILVVXUDFLy 
Sistema d’evacuació d’aigües/DWUREDGDHQWUHODOjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQWLHOEDL[DQWHVUHVROGUjDPEXQDSHoDHVSHFLDOPHQWGLVVHQ\DGD
LIDEULFDGDSHUDDTXHVW~VLFRPSDWLEOHDPEHOWLSXVGHLPSHUPHDELOLW]DFLyHVFROOLW(OVDOEHOORQVWLQGUDQXQGLVSRVLWLXGHUHWHQFLyGHOVVzOLGV
DPEHOHPHQWVTXHVREUHVXUWLQGHOQLYHOOGHODFDSDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVSHUWDOGHPLQRUDUHOULVFG¶REWXUDFLy(VUHDOLW]DUDQSRXVGH
UHJLVWUHSHUDIDFLOLWDUODQHWHMDLPDQWHQLPHQWGHOVGHVJXDVVRV/¶HOHPHQWTXHVHUYHL[GHVXSRUWDODLPSHUPHDELOLW]DFLyKDGHUHEDL[DUVHDO
YROWDQWGHOVDOEHOORQVRHQWRWHOSHUtPHWUHGHOVFDQDORQV/DLPSHUPHDELOLW]DFLyKDGHSHUOORQJDUVHFPFRPDPtQLPSHUVREUHGHOHV
DOHV/DXQLyGHODLPSHUPHDELOLW]DQWDPEO¶DOEHOOyRHOFDQDOyKDGHVHUHVWDQFD4XDQO¶DOEHOOyHVGLVSRVLDODSDUWKRULW]RQWDOGHODFREHUWD
KDGHVLWXDUVHVHSDUDWFRPDPtQLPFPGHOHVWUREDGHVDPEHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVRDPETXDOVHYRODOWUHHOHPHQWTXHVREUHVXUWLGHOD
FREHUWD/DYRUDVXSHULRUGHO¶DOEHOOyKDGHTXHGDUSHUVRWDGHOQLYHOOGHYHVVDPHQWGHODFREHUWD4XDQO¶DOEHOOyHVGLVSRVLHQXQSDUDPHQW
YHUWLFDOODVHYDVHFFLyKDGHVHUUHFWDQJXODU4XDQHVGLVSRVLXQFDQDOyDODSDUWVXSHULRUKDGHTXHGDUSHUVRWDGHOQLYHOOGHYHVVDPHQWGH
ODFREHUWDLKDG¶HVWDUIL[DWDO¶HOHPHQWTXHVHUYHL[GHVXSRUW(OVXSRUWGHODLPSHUPHDELOLW]DFLyDOYROWDQWGHOVDOEHOORQVKDXUjGHUHEDL[DU
VHFRPDPtQLPPPSHUWDOG¶HYLWDUTXHHOVVRODSDPHQWVHQWUHOHVOjPLQHVLODSHoDHVSHFLDOQRUHPXQWLQHOQLYHOOGHYHVVDPHQWGHOD
OjPLQDIHWTXHSURYRFDULDHQWROODPHQWV(OVDOEHOORQVHVVLWXHQSUHIHUHQWPHQWFHQWUDWVHQWUHHOVYHVVDQWVRIDOGRQVSHUDHYLWDUSHQGHQWV
H[FHVVLXV(QWRWFDVVHSDUDWVDOPHQ\VPGHOVHOHPHQWVVREUHVRUWLQWVLPGHOVUDFRQVRFDQWRQV
&RQWUROLDFFHSWDFLy
6LVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVG¶DGHTXDFLyDOD'7/HVMXQWHVGHFREHUWDGLVWDQFLDGHVPHQ\VGHP
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLDVVDLJHQFDGDXQGHOVVHJHQWVFDStWROV,PSHUPHDELOLW]DFLy5HSODQWHLJ
VHJRQVHOQRPEUHGHFDSHVLODIRUPDGHFROāORFDFLyGHOHVOjPLQHV $wOODPHQWWqUPLFL$FDEDWV

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðWRWDOPHQWDFDEDGDDPLGDGDHQSURMHFFLyKRULW]RQWDO,QFORHQWVLVWHPDGHIRUPDFLyGHSHQGHQWVEDUUHUDGHYDSRUDwOODQWWqUPLFFDSHV
VHSDUDGRUHV FDSHV GH LPSHUPHDELOLW]DFLy FDSD GH SURWHFFLy L SXQWV VLQJXODUV HYDFXDFLy G¶DLJHV MXQWHV GH GLODWDFLy  LQFORHQW HOV
HQFDYDOFDPHQWVSDUWSURSRUFLRQDOGHPLQYDPHQWVLQHWHMDILQDO(QFREHUWDDMDUGLQDGDWDPEpV¶LQFORXFDSDGUHQDQWSURGXFWHDQWLDUUHOV
WHUUDGHSODQWDFLyLYHJHWDFLy1RLQFORXVLVWHPDGHUHJ


9HULILFDFLy
/DSURYDGHVHUYHLSHUDFRPSURYDUODVHYDHVWDQTXLWDWKDGHFRQVLVWLUHQXQDLQXQGDFLyILQVDXQQLYHOOGHFPSHUVRWDGHOSXQWPpVDOW
GHOOOLXUDPHQWGXUDQWKRUHV TXDQQRVLJXLSRVVLEOHODLQXQGDFLyUHFFRQWLQXGHODFREHUWDGXUDQWKRUHV 7UDQVFRUUHJXGHVKRUHV
GHO¶DVVDLJG¶HVWDQTXLWDWHVGHVWDSDUDQHOVGHVJXDVVRVSHUPHWHQWO¶HYDFXDFLyG¶DLJHVSHUDFRPSURYDUHOERQIXQFLRQDPHQWG¶DTXHVWV

68%6,67(0$62/(5(6
&DSDJUXL[XGDGHIRUPLJyGRQDGDVREUHHOWHUUHQ\TXHHVSRWGLVSRVDUFRPDSDYLPHQWRFRPDEDVHSHUXQHQUDMRODW&DSDUHVLVWHQW
FRPSRVWDSHUXQDVXEEDVHJUDQXODUFRPSDFWDGDLPSHUPHDELOLW]DFLyLXQDFDSDGHIRUPLJyDPEJUXL[YDULDEOHVHJRQVO ~VSHUDOTXHHVWj
LQGLFDW'yQDVXSRUWVREUHHOWHUUHQ\HVSRGUjGLVSRVDUGLUHFWDPHQWFRPDSDYLPHQWPLWMDQoDQWXQWUDFWDPHQWG DFDEDWVXSHUILFLDORHVSRW
GHL[DUFRPDEDVHSHUXQHQUDMRODW6 XWLOLW]DSHUDEDVHG LQVWDOāODFLRQVRSHUDORFDOVDPEVREUHFjUUHJDHVWjWLFDYDULDEOHVHJRQVO ~VSHO
TXHHVWjLQGLFDW JDUDWJHORFDOVFRPHUFLDOVHWF ([LVWHL[HQGLIHUHQWVWLSXVGHVROHUHVFRPOHVVROHUHVGHIRUPLJyOOHXJHULOHVVROHUHV
DOOHXJHULGHV

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
5HTXLVLWVPtQLPG¶KDELWDELOLWDWHQHOVHGLILFLVG¶KDELWDWJHLGHODFqGXODG¶KDELWDELOLWDW'
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5''%6($('RFXPHQWR%jVLFR6HJXULGDG(VWUXFWXUDO$FFLRQHVHQODHGLILFDFLyQ'%+6+6
 6DOXEULGDG3URWHFFLyQIUHQWHDODKXPHGDG
&RQVWUXFFLyVRVWHQLEOH'$UW
,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(+(5'
,QVWUXFFLyQSDUDHOSUR\HFWR\ODHMHFXFLyQGHREUDVGHKRUPLJyQHQPDVDRDUPDGR(+5'5'

&RPSRQHQWV
&DSDVXEEDVHLPSHUPHDELOLW]DFLyIRUPLJyHQPDVVDDUPDGXUDGHUHWUDFFLyVLVWHPDGHGUHQDWJHLPDWHULDOGHMXQWHV
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
Capa sub-base.*UDYHVEDODVWUHVFRPSDFWDGHVHWF
Impermeabilització.3RGUjVHUGHOjPLQDGHSROLHWLOqHWF
Formigó en massa.Ciment,FRPSOLUjOHVH[LJqQFLHVSHOTXHIDUHIHUqQFLDDODFRPSRVLFLyFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHV
TXH HVWDEOHL[ OD ,QVWUXFFLy SHU D OD UHFHSFLy GH FLPHQWV 5& Àrids, FRPSOLUDQ OHV FRQGLFLRQV ItVLFRTXtPLTXHV ItVLFRPHFjQLTXHV L
JUDQXORPqWULTXHVHVWDEOHUWHVHQOD,QVWUXFFLyGHIRUPLJyHVWUXFWXUDO(+(Aigua,V DGPHWUDQWRWHVOHVDLJHVSRWDEOHVLOHVWUDGLFLRQDOPHQW
XVDGHV
Armadura de retracció.6HUjGHPDOODHOHFWURVROGDGDGHEDUUHVRILOIHUURVFRUUXJDWVTXHFRPSOHL[LOHVFRQGLFLRQVHQUHIHUqQFLDDDGKHUqQFLD
LFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVPtQLPHVHVWDEOHUWHVDOD,QVWUXFFLyGHIRUPLJyHVWUXFWXUDO(+(
Sistema de drenatge.'UHQDWJHVOLQHDOVWXEVGHIRUPLJySRUyVRGH39&SROLHWLOqHWF'UHQDWJHVVXSHUILFLDOVOjPLQHVGUHQDQWVGHSROLHWLOq
LJHRWq[WLOHWF(PPDFDWG jULGVQDWXUDOVRSURFHGHQWVGHPDW[XFDWHWF$UTXHWHVGHIRUPLJy
Material de juntes.6HJHOODGRUGHMXQWHVGHUHWUDFFLyVHUjGHPDWHULDOHOjVWLF5HSOqGHMXQWHVGHFRQWRUQSRGUjVHUGHSROLHVWLUqH[SDQGLW
HWF
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(V UHDOLW]DUDQ OHV FRPSURYDFLRQV FRUUHVSRQHQWV G¶LGHQWLILFDFLy L DVVDLJ HQ FDGD XQ GHOV VHJHQWV FDStWROV &LPHQW ¬ULGV 0DOOHV
HOHFWURVROGDGHV$LJXDL7XEVGUHQDQWV

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
6 HOLPLQDUDQGHOHVJUDYHVDSLODGHVOHV]RQHVVHJUHJDGHVRFRQWDPLQDGHVSHUSROVSHUFRQWDFWHDPEODVXSHUItFLHGHVXSRUWRSHULQFOXVLy
GHPDWHULDOVHVWUDQ\V/ jULGQDWXUDORGHPDW[XFDWXWLOLW]DWFRPDFDSDGHPDWHULDOILOWUDQWHVWDUjH[HPSWG DUJLOHVLRPDUJHVLGHTXDOVHYRO
DOWUHWLSXVGHPDWHULDOVHVWUDQ\V(VFRPSURYDUjTXHHOPDWHULDOpVKRPRJHQLLTXHODVHYDKXPLWDWpVO DGHTXDGDSHUDHYLWDUQHODVHJUHJDFLy
GXUDQW OD VHYD SRVDGD HQ REUD L SHU DFRQVHJXLU HO JUDX GH FRPSDFWDFLy H[LJLW 6L OD KXPLWDW QR pV O DGHTXDGD V DGRSWDUDQ OHV PHVXUHV
QHFHVVjULHV SHU FRUUHJLUOD VHQVH DOWHUDU O KRPRJHQHwWDW GHO PDWHULDO (PPDJDW]HPDWJH L PDQLSXODFLy FULWHULV G ~V FRQVHUYDFLy L
PDQWHQLPHQW (OVDSLODPHQWVGHOHVJUDYHVHVIRUPDUDQLH[SORWDUDQGHPDQHUDTXHV HYLWLODVHJUHJDFLyLFRPSDFWDFLyGHOHVPDWHL[HV
/HVLQVWDOāODFLRQVHQWHUUDGHVHVWDUDQDFDEDGHV(VIL[DUDQSXQWVGHQLYHOOSHUODUHDOLW]DFLyGHODVROHUD(VFRPSDFWDUDQLQHWHMDUDQHOVVzOV
QDWXUDOV1RHVGLVSRVDUDQVROHUHVHQFRQWDFWHGLUHFWHDPEVzOVG DUJLOHVH[SDQVLYHVMDTXHSRGULHQSURGXLUVHDERPEDPHQWVDL[HFDPHQWV
LWUHQFDPHQWVGHOVSDYLPHQWVHVTXHUGHVGHSDUWLFLRQVLQWHULRUVHWF(OIRUPLJRQDPHQWV KDGHIHUDXQDWHPSHUDWXUDDPELHQWHQWUH&L
&
)DVHVG¶H[HFXFLy
Preparació i comprovació de la superfície d’assentament./DVXEEDVHJUDQXODUV HVWHQGUjVREUHHOWHUUHQ\QHWLFRPSDFWDW(VFRPSDFWDUj
PHFjQLFDPHQWLV HQUDVDUj(VFROāORFDUjODOjPLQDGHSROLHWLOqVREUHODVXEEDVH
Colālocació del formigó.6¶HVWHQGUjXQDFDSDGHIRUPLJyVREUHODOjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQWHOVHXJUXL[YLQGUjGHILQLWDOD'7VHJRQVO¶~VL
ODFjUUHJDTXHKDJLGHVXSRUWDU6LV¶KDGHGLVSRVDUXQDPDOODHOHFWURVROGDGDHVGLVSRVDUjDEDQVGHFROāORFDUHOIRUPLJy(OFXUDWHVUHDOLW]DUj
PLWMDQoDQWHOUHFLHVWLQGUjHVSHFLDOFXUDTXHQRSURGXHL[LGHVUHQWDW
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn,DEDQVG¶DERFDUHOIRUPLJyHVFROāORFDUDQHOHPHQWVVHSDUDGRUVGHSROLHVWLUqH[SDQGLW
TXHIRUPDUjODMXQWDGHFRQWRUQDOYROWDQWGHTXDOVHYROHOHPHQWTXHLQWHUURPSLODVROHUDFRPSLODUVLPXUVJuntes de retracció,V¶H[HFXWDUDQ
PLWMDQoDQWFDL[HWRQVSUHYLVWRVRUHDOLW]DWVSRVWHULRUPHQWDPjTXLQD+DGHWHQLUMXQWVWUDQVYHUVDOVGHUHWUDFFLyFDGDPðLODGLVWjQFLDHQWUH
HOOVQRKDGHVHUGHPpVGHP(OVMXQWVKDQGHVHUG XQDIRQGjULDGHOJUXL[LG XQDDPSOjULDGHPP+DGHWHQLUMXQWVGHGLODWDFLy
DGLVWjQFLHVQRVXSHULRUVDOVPGHWRWHOJUXL[GHOSDYLPHQW7DPEpV KDQGHGHL[DUMXQWVDOHVWUREDGHVDPEG DOWUHVHOHPHQWVFRQVWUXFWLXV
$TXHVWVMXQWVKDQGHVHUG FPG DPSODGDLKDQG HVWDUUHEOHUWVDPESROLHVWLUqH[SDQGLW(OVMXQWVGHIRUPLJRQDPHQWKDQGHVHUGHWRWHO
JUXL[GHOSDYLPHQWLV KDGHSURFXUDUIHUORVFRLQFLGLUDPEHOVMXQWVGHUHWUDFFLy
Protecció i cura del formigó fresc.6 KDGHYLEUDUILQVDDFRQVHJXLUXQDPDVVDFRPSDFWDVHQVHTXHHVSURGXHL[LQVHJUHJDFLRQV'XUDQWHO
WHPSVGHFXUDLILQVDDFRQVHJXLUHOGHODUHVLVWqQFLDSUHYLVWDV KDGHPDQWHQLUODVXSHUItFLHGHOIRUPLJyKXPLGD$TXHVWSURFpVKDGH
GXUDUFRPDPtQLPGLHVHQWHPSVVHFLFDORUyVLGLHVHQWHPSVKXPLW(OSDYLPHQWQRV KDGHWUHSLWMDUGXUDQWOHVKVHJHQWVDOD
VHYDIRUPDFLy
Drenatge.6LpVQHFHVVDULHVGLVSRVDUjXQDFDSDGUHQDQWLXQDFDSDILOWUDQWVREUHHOWHUUHQ\VLWXDGDVRWDHOVzO(QHOFDVTXHV XWLOLW]LFRP
FDSDGUHQDQWXQHPPDFDWKDGHGLVSRVDUVHXQDOjPLQDGHSROLHWLOqSHUVREUHG HOOD+DQGHGLVSRVDUVHWXEVGUHQDQWVFRQQHFWDWVDOD
[DU[DGHVDQHMDPHQWRDTXDOVHYROVLVWHPDGHUHFROOLGDSHUDODVHYDUHXWLOL]DFLySRVWHULRUHQHOWHUUHQ\VLWXDWVRWDHOVzOLTXDQDTXHVWD
FRQQH[LyHVWjVLWXDGDSHUVREUHGHOD[DU[DGHGUHQDWJHDOPHQ\VXQDFDPEUDGHERPEHLJDPEGXHVERPEHVG HL[XJDPHQW7DPEpIDUHP

HO PDWHL[ D OD EDVH GHO PXU (Q HO FDV GH PXUV SDQWDOOD HOV WXEV GUHQDQWV KDQ GH FROāORFDUVH D XQ PHWUH SHU VRWD GHO VzO L UHSDUWLWV
XQLIRUPHPHQWDOFRVWDWGHOPXUSDQWDOOD6¶KDGHGLVSRVDUG¶XQSRXGUHQDQWSHUFDGDPðHQHOWHUUHQ\VLWXDWVRWDHOVzO(OGLjPHWUH
LQWHULRUGHOSRXKDGHVHUDFP(OSRXKDGHGLVSRVDUG XQDHQYROWDQWILOWUDQWFDSDoG LPSHGLUO DUURVVHJDPHQWGHILQVGHOWHUUHQ\+DQ
GHGLVSRVDUVHGXHVERPEHVXQDFRQQH[LySHUDODHYDFXDFLyDOD[DU[DGHVDQHMDPHQWRDTXDOVHYROVLVWHPDGHUHFROOLGDSHUDODVHYD
UHXWLOL]DFLySRVWHULRULXQGLVSRVLWLXDXWRPjWLFSHUDTXHO DPLURQDPHQWVLJXLSHUPDQHQW6HJRQV&7('%+6SXQW
Toleràncies d’execució. *UXL[PPPP1LYHOOPP3ODQRUPPP
Acabat. /¶DFDEDWGHODVXSHUItFLHSRGUjVHUPLWMDQoDQWUHJOHMDWRFRURQDPHQW/DVXSHUItFLHGHODVROHUDV¶DFDEDUjPLWMDQoDQWUHJOHMDWRHV
GHL[DUjDO¶HVSHUDGHO¶HQUDMRODW
&RQWUROLDFFHSWDFLy
&RPSDFWDWGHOWHUUHQ\VHUjGHYDORUDOGHO3UzFWRU1RUPDOHQFDVGHVROHUDVHPLSHVDGDLHQFDVGHVROHUDSHVDGD3ODQRUGHOD
FDSDGHVRUUDDPLGDGDDPEUHJODGHPQRSUHVHQWDUjLUUHJXODULWDWVORFDOVVXSHULRUVDPP*UXL[GHODFDSDGHIRUPLJyQRSUHVHQWDUj
YDULDFLRQVVXSHULRUVD±FPRFPUHVSHFWHGHOYDORUHVSHFLILFDW3ODQRUGHODVROHUDDPLGDGDSHUHQFDYDOFDPHQWGHPGHUHJOD
GHPQRSUHVHQWDUjYDULDFLRQVVXSHULRUVDPPVLQRKDGHSRUWDUUHYHVWLPHQWSRVWHULRU-XQWDGHUHWUDFFLyODGLVWjQFLDHQWUHMXQWHVQR
VHUjVXSHULRUDP-XQWDGHFRQWRUQHOJUXL[LO¶DOWXUDGHODMXQWDQRSUHVHQWDUjYDULDFLRQVVXSHULRUVD±FPRFPUHVSHFWHD
O HVSHFLILFDW

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PTXDGUDWGHVROHUDDFDEDGDDPEHOVVHXVGLIHUHQWVJUXL[RVLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOIRUPLJy,QFOzVQHWHMDLFRPSDFWDWGHWHUUHQ\
POOHVMXQWHVLVHSDUDGRUVGHSROLHVWLUqDPEWDOOLFROāORFDFLyGHOVHJHOODW
PGHVXSHUItFLHDPLGDGDDPEGHGXFFLyGHODVXSHUItFLHFRUUHVSRQHQWDREHUWXUHVG DFRUGDPEHOVFULWHULVVHJHQWVREHUWXUHVG Pð
FRPDPj[LPQRHVGHGXHL[HQREHUWXUHVGHPpVG PðHVGHGXHL[HO

68%6,67(0$'()(16(6
%$5$1(6

'HIHQVDIRUPDGDSHUEDUDQDFRPSRVWDGHEDVWLGRU SLODVWUHVLEDUDQHV SDVVDPDQVLHQWUHSLODVWUHVDQFRUDGD
DHOHPHQWVUHVLVWHQWVFRPDUDIRUMDWVVROHUHVLPXUVSHUDODSURWHFFLyGHSHUVRQHVLREMHFWHVGHULVFGHFDLJXGD
HQWUH]RQHVVLWXDGHVDGLIHUHQWDOoDGD

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5''%6($('%68
5HFREULPHQWVJDOYDQLW]DWVHQFDOHQWVREUHSURGXFWHVSHFHVLDUWLFOHVGLYHUVRVFRQVWUXwWVRIDEULFDWVDPEDFHURDOWUHVPDWHULDOV
IHUULV5'
(VSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVGHOVWXEVG¶DFHULQR[LGDEOHVROGDGHVORQJLWXGLQDOPHQW5'

&RPSRQHQWV
%DVWLGRUSDVVDPjHQWUHSLODVWUHVDQFRUDWJHVLSHFHVHVSHFLDOVQRUPDOPHQWHQEDUDQHVG¶DOXPLQLSHUDIL[DFLyGHSLODVWUHVLHQEDUDQHV
DPEFDUJROV
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
Bastidor.(OVSHUILOVTXHFRQIRUPHQHOEDVWLGRUSRGUDQVHUG DFHUJDOYDQLW]DWDOLDWJHG DOXPLQLDQRGLW]DWHWF
Passamans. 5HXQLUj OHV PDWHL[HV FRQGLFLRQV H[LJLGHV D OD EDUDQHV (Q FDV G XWLOLW]DU FDUJROV GH IL[DFLy SHU OD VHYD SRVLFLy TXHGDUDQ
SURWHJLWVGHOFRQWDFWHGLUHFWHDPEO XVXDUL
Entrepilastres. (OVHQWUHSLODVWUHVSHUDUHSOqGHOVEXLWVGHOEDVWLGRUSRGUDQVHUGHSROLPHWDFULODWSROLqVWHUUHIRUoDWDPEILEUDGHYLGUH39&
ILEURFLPHQWHWFDPEJUXL[PtQLPGHPPDL[tPDWHL[SRGUDQVHUGHYLGUH DUPDWWHPSHUDWRODPLQDW HWF
Ancoratges.(OVDQFRUDWJHVSRGUDQUHDOLW]DUVHPLWMDQoDQWplaca aïlladaHQEDUDQHVG DFHUSHUDIL[DFLyGHOHVSLODVWUHVTXDQHOVVHXVHL[RV
GLVWLQGHODYRUDGHOIRUMDWQRPHQ\VGHFPLSHUDIL[DFLyGHEDUDQDWJHDOVPXUVODWHUDOVplatina contínuaHQEDUDQHVG DFHUSHUDIL[DFLy
GHOHVSLODVWUHVTXDQHOVVHXVHL[RVGLVWLQGHODYRUDGHOIRUMDWQRPHQ\VGHFPFRLQFLGLQWDPEDOJXQHOHPHQWSUHIDEULFDWGHOIRUMDWangular
continuHQEDUDQHVG DFHUSHUDIL[DFLyGHOHVSLODVWUHVTXDQHOVVHXVHL[RVGLVWLQGHODYRUDGHOIRUMDWQRPHQ\VGHFPRVHVLWXwQHQOD
VHYDFDUDH[WHULRU; pota d'agafamentHQEDUDQHVG DOXPLQLSHUDODIL[DFLyGHOHVSLODVWUHVTXDQHOVVHXVHL[RVGLVWLQGHODYRUDGHOIRUMDW
PtQLPFP
Peça especial.1RUPDOPHQWHQEDUDQHVG DOXPLQLSHUODIL[DFLyGHSLODVWUHVLGHEDUDQDWJHVDPEFDUJROV
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLDVVDLJHQFDGDXQGHOVVHJHQWVFDStWROV3HUILOVODPLQDWVL[DSHV7XEV
G DFHUJDOYDQLW]DW3HUILOVG DOXPLQLDQRGLW]DWL3HUILOVGHIXVWD

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
/HVEDUDQHVV DQFRUDUDQDHOHPHQWVUHVLVWHQWVFRPDUDIRUMDWVRVROHUHVLTXDQHVWLJXLQDQFRUDGHVVREUHDPSLWVGHIjEULFDHOJUXL[G DTXHVWV
VHUjVXSHULRUDFP6HPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHHVIL[DUDQHOVEDUDQDWJHVDOVPXUVODWHUDOVPLWMDQoDQWDQFRUDWJHV3HUSUHYHQLUHOIHQRPHQ
HOHWURTXtPLFGHODFRUURVLyJDOYjQLFDHQWUHPHWDOOVDPEGLIHUHQWSRWHQFLDOV¶DGRSWDUDQOHVPHVXUHVVHJHQWV(YLWDUHOFRQWDFWHHQWUHGRV
PHWDOOV GH GLIHUHQW DFWLYLWDW HQ FDV GH QR SRGHU HYLWDU HO FRQWDFWH V¶KDXUDQ GH VHOHFFLRQDU PHWDOOV SUz[LPV D OD VqULH JDOYjQLFD $wOODU
HOqFWULFDPHQW HOV PHWDOOV DPE GLIHUHQW SRWHQFLDO (YLWDU O¶DFFpV G¶DLJXD L R[LJHQ D OD ]RQD G¶XQLy GHOV GRV PHWDOOV 7DPEp V HYLWDUDQ HOV
VHJHQWVFRQWDFWHVELPHWjOāOLFV=HQFDPEDFHUFRXUHSORPLDFHULQR[LGDEOH$OXPLQLDPESORPLFRXUH$FHUGROoDPESORPFRXUHLDFHU
LQR[LGDEOH3ORPDPEFRXUHLDFHULQR[LGDEOH&RXUHDPEDFHULQR[LGDEOH
(VGLVVHQ\DUDQVHJRQVHOSXQWGHO'%68686HJXUHWDWHQIURQWDOULVFGHFDLJXGHV
)DVHVG¶H[HFXFLy
5HSODQWHMDGDHQREUDODEDUDQDHVPDUFDUjODVLWXDFLyGHOVDQFRUDWJHV$OLQHDGDVREUHHOVSXQWVGHUHSODQWHLJHVSUHVHQWDUjLDSORPDUj
DPE WRUQDSXQWHV IL[DQWQH SURYLVLRQDOPHQW DOV DQFRUDWJHV PLWMDQoDQW SXQWV GH VROGDGXUD R FDUJRODW VXDX (Q FDV GH IRUPLJRQDU HOV
DQFRUDWJHVHVUHEUDQGLUHFWDPHQWHQFDVGHIRUMDWVPXUVRDPEPRUWHUGHFLPHQWHVUHEUDQDOVWUDPVSUHYLVWRV(QIRUMDWVMDH[HFXWDWV
V DQFRUDUDQPLWMDQoDQWWDFVG H[SDQVLyDPEHQFDVWDPHQWQRPHQRUGHPPLFDUJROV&DGDIL[DFLyHVUHDOLW]DUjFRPDPtQLPDPEGRV
WDFVVHSDUDWVHQWUHVLPP(OVDQFRUDWJHVJDUDQWLUDQODSURWHFFLyFRQWUDHPEUDQ]LGHVLFRSVGXUDQWWRWHOSURFpVG LQVWDOāODFLy$L[tPDWHL[
PDQWLQGUDQO DSORPDWGHODEDUDQDILQVTXHTXHGLGHILQLWLYDPHQWIL[DGDDOVXSRUW(VUHDOLW]DUDQSUHIHULEOHPHQWPLWMDQoDQWSODTXHVSODWLQHV
RDQJXODUVGHSHQHQWGHO HOHFFLyGHOVLVWHPDLGHODGLVWjQFLDH[LVWHQWHQWUHO HL[GHOHVSLODVWUHVLODYRUDGHOVHOHPHQWVUHVLVWHQWV/DXQLy
GHOSHUILOGHODSLODVWUDDPEO DQFRUDWJHHVUHDOLW]DUjSHUVROGDGXUDUHVSHFWDQWVHOHVMXQWHVHVWUXFWXUDOVPLWMDQoDQWMXQWHVGHGLODWDFLyGH
PP G DPSOH HQWUH EDUDQHV 6HPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH HV IL[DUDQ HOV EDUDQDWJHV DOV PXUV ODWHUDOV PLWMDQoDQW DQFRUDWJHV 4XDQ HOV

HQWUHSLODVWUHVLRSDVVDPDQVVLJXLQGHVPXQWDEOHVHVIL[DUDQDPEFDUJROVULEHWVFODYDWVRSHFHVG DFREODPHQWGHVPXQWDEOHVVHPSUHGHV
GHO LQWHULRU
Acabats.(OVLVWHPDG DQFRUDWJHDOPXUVHUjHVWDQFQRRULJLQDQWSHQHWUDFLyGHO DLJXDHQHOPDWHL[PLWMDQoDQWVHJHOODWLHQJUDYDWDPEPRUWHU
GHODWUREDGDGHODEDUDQDDPEO HOHPHQWDOTXHV DQFRUL4XDQHOVDQFRUDWJHVG HOHPHQWVWDOVFRPEDUDQHVRWDPERUHWVHVUHDOLW]LQHQXQ
SOjQROKRULW]RQWDOGHODIDoDQDODMXQWDHQWUHO DQFRUDWJHLODIDoDQDKDGHUHDOLW]DUVHGHWDOIRUPDTXHV LPSHGHL[LO HQWUDGDG DLJXDDWUDYpV
G HOODPLWMDQoDQWHOVHJHOODWXQHOHPHQWGHJRPDXQDSHoDPHWjOāOLFDRDOJXQDOWUHHOHPHQWTXHSURGXHL[LHOPDWHL[HIHFWH
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VUHDOLW]DUDQGXHVFRPSURYDFLRQVFDGDP(VFRPSURYDUjTXHOHVEDUUHUHVGHSURWHFFLyWLQJXLQXQDUHVLVWqQFLDLXQDULJLGHVDVXILFLHQW
SHUDUHVLVWLUODIRUoDKRULW]RQWDOHVWDEOHUWDHQO DSDUWDWGHO'RFXPHQW%jVLF6($(HQIXQFLyGHOD]RQDHQTXHHVWURELQ/DIRUoDHV
FRQVLGHUDUjDSOLFDGDDPRVREUHODYRUDVXSHULRUGHO HOHPHQWVLDTXHVWHVWjVLWXDWDPHQ\VDOWXUD(QDTXHVWFDVODEDUUHUDGHSURWHFFLy
GDYDQWGHVHLHQWVIL[RVVHUjFDSDoGHUHVLVWLUXQDIRUoDKRULW]RQWDODODYRUDVXSHULRUGHN1PLVLPXOWjQLDPHQWDPEHOODXQDIRUoDYHUWLFDO
XQLIRUPHGHN1PFRPDPtQLPDSOLFDGDDODYRUDH[WHULRU(QOHV]RQHVGHWUjILFLDSDUFDPHQWHOVSODIRQVREDUDQHVLDOWUHVHOHPHQWV
TXHGHOLPLWLQjUHHVDFFHVVLEOHVSHUDOVYHKLFOHVKDQGHUHVLVWLUXQDIRUoDKRULW]RQWDOXQLIRUPHPHQWGLVWULEXwGDVREUHXQDORQJLWXGGHP
DSOLFDGDDPG DOWXUDVREUHHOQLYHOOGHODVXSHUItFLHGHURGDWJHRVREUHODYRUDVXSHULRUGHO HOHPHQWVLDTXHVWHVWjVLWXDWDPHQ\VDOWXUD
HOYDORUFDUDFWHUtVWLFGHODTXDOHVGHILQLUjHQHOSURMHFWHHQIXQFLyGHO ~VHVSHFtILFLGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO HGLILFLQRVHQWLQIHULRUDTN
N1

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
POWRWDOPHQWDFDEDWLFROāORFDW,QFORHQWHOVSDVVDPDQVLOHVSHFHVHVSHFLDOV
68%6,67(0$,03(50($%,/,7=$&,Ï,$Í//$0(176


$Í//$0(176&2175$/$+80,7$7
0DWHULDOVRSURGXFWHVTXHWHQHQSURSLHWDWVSURWHFWRUHVFRQWUDHOSDVGHO DLJXDLODIRUPDFLyG KXPLWDWVLQWHULRUV$TXHVWVPDWHULDOVSRGHQ
VHULPSULPDGRUVRSLQWXUHVSHUDPLOORUDUO DGKHUqQFLDGHOPDWHULDOLPSHUPHDELOLW]DQWDPEHOVXSRUWRSHUVLPDWHL[RVROjPLQHVLSODTXHV


1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5''%+66DOXEULWDW'%+(G (VWDOYLG (QHUJLD/LPLWDFLyGHODGHPDQGDHQHUJqWLFD
(FRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV5'
5,7(5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORVHGLILFLRV5' %2( 
3URFHGLPHQWEjVLFSHUODFHUWLILFDFLyG¶HILFLqQFLDHQHUJqWLFDG¶HGLILFLV5' %2( 
&RUUHFFLyG (UUDGHVGHO5HLDO'HFUHWGHGHJHQHUSHOTXDOV¶DSURYDHO3URFHGLPHQWEjVLFSHO3URFHGLPHQWEjVLFSHUOD
FHUWLILFDFLyG¶HILFLqQFLDG¶HGLILFLVGHQRYDFRQVWUXFFLy
81(Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos.81(81(81(81(
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics.81(81(


,PSULPDGRUV
&DSDGHFREHUWXUDSHUDLPSHUPHDELOLW]DFLyGHSDUDPHQWVKRULW]RQWDOVRYHUWLFDOVPLWMDQoDQWO DSOLFDFLyG XQSURGXFWHOtTXLG

&RPSRQHQWV
,PSULPDGRUV ELWXPLQRVRV HPXOVLRQV DVIjOWLTXHV R SLQWXUHV ELWXPLQRVHV  SROtPHUV VLQWqWLFV SROLXUHWDQV HSR[LSROLXUHWj HSR[LVLOLFRQD
DFUtOLFVHPXOVLRQVG¶HVWLUqEXWLGLqHSR[LEHWXPSROLqVWHU LO¶DOTXLWUjEUHD DOTXLWUjDPEUHVLQHVVLQWqWLTXHV 

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(OUHFREULPHQWDSOLFDWKDGHIRUPDUXQDFDSDXQLIRUPHLFRQWtQXDTXHKDGHFREULUWRWDODVXSHUItFLHDLPSHUPHDELOLW]DU+DGHTXHGDUEHQ
DGKHULWDOVXSRUW(OJUXL[WRWDOGHOUHFREULPHQWHOQRPEUHGHFDSHVLODIRUPDG DSOLFDFLyKDQGHVHUOHVGHILQLGHVDOD'7RHQHOVHX
GHIHFWHOHVHVSHFLILFDGHVSHUOD')6 KDQG DWXUDUHOVWUHEDOOVHQHOFDVGHSOXMDQHXRVLODYHORFLWDWGHOYHQWpVVXSHULRUDNPK6¶KDQ
GHUHDOLW]DUDXQDWHPSHUDWXUDDPELHQWVXSHULRUDOV&/HVDLJHVVXSHUILFLDOVTXHSRGHQDIHFWDUHOVWUHEDOOVV KDQGHGHVYLDULFRQGXLUD
IRUDGHO jUHDDLPSHUPHDELOLW]DU/HV]RQHVTXHSHUODVHYDIRUPDSXJXLQUHWHQLUDLJXDDODVHYDVXSHUItFLHV KDQGHFRUUHJLUDEDQVGH
O H[HFXFLy /D VXSHUItFLH GHO VXSRUW KD GH HVWDU QHWD GH SROV G ROLV R JUHL[RV QR KD GH WHQLU PDWHULDO HQJUXQDW (OV WUHEDOOV QR V KDQ GH
FRQWLQXDUDEDQVTXHV DVVHTXLO LPSULPDFLy
)DVHVG¶H[HFXFLy
Neteja i preparació de la superfície$EDQVG DSOLFDUHOSURGXFWHHOVXSRUWV KDGHWUDFWDUDPEXQDFDSDG LPSULPDFLy
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas$SOLFDFLyVXFFHVVLYDDPEHOVLQWHUYDOVG DVVHFDWGHOHVFDSHVQHFHVVjULHVGHOSURGXFWH
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(OVLPSULPDGRUVKDXULHQGHGXUHQO HQYjVGHOSURGXFWHOHVVHYHVLQFRPSDWLELOLWDWVLO LQWHUYDOGHWHPSHUDWXUHVSHUVHUDSOLFDWV(QODUHFHSFLy
GHOPDWHULDOKDGHFRQWURODUVHTXHWRWDODSDUWLGDVXEPLQLVWUDGDVLJXLGHOPDWHL[WLSXV6LGXUDQWO HPPDJDW]HPDWJHOHVHPXOVLRQVDVIjOWLTXHV
VHVHGLPHQWHQKDQGHSRGHUDGTXLULUODVHYDFRQGLFLySULPLWLYDPLWMDQoDQWDJLWDFLyPRGHUDGD

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðGHVXSHUItFLHDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7'LQVG DTXHVWDXQLWDWV LQFORXODSUHSDUDFLyGHODVXSHUItFLHLHOVWUHEDOOVTXH
FDOJXLQSHUDODVHYDFRPSOHWDILQDOLW]DFLy

/jPLQHV
&DSDGHFREHUWXUDSHUODLPSHUPHDELOLW]DFLyGHSDUDPHQWVKRULW]RQWDOVRYHUWLFDOVPLWMDQoDQWODFROāORFDFLyG¶XQDRYjULHVPHPEUDQHV


&RPSRQHQWV
/jPLQHVELWXPLQRVHV G¶R[LDVIDOWG¶R[LDVIDOWPRGLILFDWGHEHWXPPRGLILFDWOjPLQHVH[WUXwGHVGHEHWXPPRGLILFDWDPESROtPHUVRSODVWzPHUV
SODTXHVDVIjOWLTXHVOjPLQHVG¶DOTXLWUjPRGLILFDWDPESROtPHUV SOjVWLTXHV SROLFORUXUGHYLQLO39&SROLHWLOqG¶DOWDGHQVLWDW3($'SROLHWLOq
FORUDWSROLHWLOqFORURVXOIRQDW RGHFDXW[~VLQWqWLF EXWLOHWF 
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
QRPHQFODWXUDLHVSHFLILFDFLRQVVHJRQV81(FRUUHVSRQHQWV 

Membranes de làmines bituminoses no protegides.$GKHULGHVHQFDOHQWLR[LDVIDOW 3$ RQRDGKHULGHVVREUHOjPLQDVHSDUDGRUD 31  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral.$GKHULGHVHQFDOHQWLR[LRDVIDOW *$ RVHPLDGKHULGHV *6 
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlālica.$GKHULGHVHQFDOHQWLR[LRDVIDOW 0$ RVHPLDGKHULGHV 06 
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral.&ROāORFDGHVDPEIL[DFLRQVPHFjQLTXHV *) 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. /jPLQHVGHSROLFORUXUGHYLQLOVHQVHDUPDGXUDRDPEDUPDGXUDGHPDOODGHILEUDGHYLGUH
RSROLHVWHU&ROāORFDGHVDGKHULGHVDODEDVHDPEDGKHVLXRVHQVHDGKHULU
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. /jPLQHVGHSROLFORUXUGHYLQLOVHQVHDUPDGXUDRDPEDUPDGXUDGHPDOODGHILEUDGH
YLGUHRSROLqVWHU
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. /jPLQHVGHSROLHWLOqG DOWDGHQVLWDWFRQIRUPDGHVDPEUHOOHXDPEQyGXOVDPERVHQVHXQ
JHRWq[WLOLQFRUSRUDW
Barreres sintètiques i metàlāliques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques./jPLQHVGHFDXW[~VLQWqWLFQRUHJHQHUDW EXWLO 


([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(OVWUHEDOOVV KDQGHUHDOLW]DUDODWHPSHUDWXUDDPELHQWLQGLFDGD6 KDQG DWXUDUHOVWUHEDOOVTXDQQHYLRJHOLVREUHODFREHUWDTXDQSORJXLR
ODFREHUWDHVWLJXLPXOODGDRTXDQODYHORFLWDWGHOYHQWVLJXLVXSHULRUDNPK/DVXSHUItFLHGHOVXSRUWKDGHVHUXQLIRUPHKDG HVWDUQHWDL
QRKDGHWHQLUFRVVRVHVWUDQ\V1RKDGHWHQLUEXLWVQLUHVVDOWVGHPpVG XQGHOJUXL[GHODLPSHUPHDELOLW]DFLy6LHOVXSRUWpVGHIRUPLJy
RGHPRUWHUGHFLPHQWFDOTXHODVXSHUItFLHHVWLJXLHQGXULGDLVHFD$EDQVGHFROāORFDUODPHPEUDQDKDQG HVWDUSUHSDUDWVWRWVHOVSXQWV
VLQJXODUV GH OD FREHUWD [DPIUDQV MXQWV DFRUGV DPE SDUDPHQWV HWF  (O SURFpV G HODERUDFLy GH OD PHPEUDQD QR KD GH PRGLILFDU OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVVHXVFRPSRQHQWV(OVHQFDYDOFDPHQWVV KDQGHIHUDPEOHVOjPLQHVWRWDOPHQWVHTXHVLQHWHV1RV KDQG XQLUPpVGH
OjPLQHVHQHOPDWHL[SXQW/HVOjPLQHVQRKDQGHTXHGDUHQFRQWDFWHGLUHFWHDPESROLHVWLUqH[SDQGLWVLHVSUHYHXTXHSRGHQ DVVROLU
WHPSHUDWXUHVVXSHULRUVDOV&/HVOjPLQHVFROāORFDGHVV KDQGHSURWHJLUGHOSDVGHSHUVRQHVHTXLSVRPDWHULDOVOHVTXHQRKRHVWDQ
WDPEp V KDXULHQ GH SURWHJLU GHO VRO (O FRQMXQW GH OD PHPEUDQD KD GH WHQLU XQ DVSHFWH VXSHUILFLDO SOD L UHJXODU +D GH VHU HVWDQFD &DO
FRPSURYDUODFRPSDWLELOLWDWHVSHFtILFDHQWUHXQDwOODPHQWDEDVHG HVFXPHVSOjVWLTXHVLODPHPEUDQD(OVXSRUWIRUPDWDEDVHGHSODTXHV
G DwOODPHQWWqUPLFKDGHWHQLUXQDFRKHVLyLHVWDELOLWDWWDOTXHVLJXLFDSDoGHSURSRUFLRQDUODVROLGHVDQHFHVVjULDHQIURQWGHOHVVROāOLFLWDFLRQV
PHFjQLTXHVLWqUPLTXHVH[WHULRUV(QHOFDVGHPHPEUDQHVDGKHULGHVKDGHSHUPHWUHO DGKHVLyGHODPHPEUDQDVREUHOHVSODTXHVSHOTXH
pVQHFHVVDULTXHOHVPHPEUDQHVLSODTXHVVLJXLQFRPSDWLEOHVHQWUHHOOHV
)DVHVG¶H[HFXFLy
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. /HVOjPLQHVDGKHULGHVHQFDOHQWV KDQG DGKHULU
HQWUHHOOHVLDOVXSRUWSHUSUHVVLyXQFRSHVWRYDWHOEHWXPSURSLHQDSOLFDUFDORU. /DPHPEUDQDKDGHFDYDOFDUVREUHHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOV
FPPtQLPLKDGHTXHGDUEHQDGKHULGD3UqYLDPHQWV KDGHGRQDUXQDFDSDG LPSULPDFLyDODSDUHW(OVMXQWVGHGLODWDFLyGHODFDSDGH
SHQGHQWVKDQGHSRUWDUXQPDWHULDOGHUHEOHUWHOjVWLFFRPSDWLEOHTXtPLFDPHQWDPEHOVFRPSRQHQWVGHODLPSHUPHDELOLW]DFLy/DOjPLQDKD
GHVHUFRQWtQXDVREUHHOMXQW(OVDFRUGVDPEHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVEXQHUHVLDOWUHVHOHPHQWVTXHWUDVSDVVLQODPHPEUDQDKDQG DQDU
UHIRUoDWVToleràncies d'execució:(QFDYDOFDPHQWVPP
Làmines adherides amb oxiasfalt. /HVOjPLQHVV KDQG DGKHULUHQWUHHOOHVLDOVXSRUWDPER[LDVIDOWHQFDOHQW6 KDQGHGHVHQURWOODUDVREUH
G DTXHVWDEDQVTXHQRHVUHIUHGL(QOHVOjPLQHVVHPLDGKHULGHVV KDGHSUHVVLRQDUGHPDQHUDTXHO R[LDVIDOWSHQHWULHQOHVSHUIRUDFLRQVGH
ODOjPLQDSHUIRUDGD/DOjPLQDDXWRSURWHJLGDHVSRWHVWHQGUHVREUHO R[LDVIDOWIUHGDSOLFDQWHVFDOIRUDPLGDTXHHVGHVHQURWOOD/ R[LDVIDOW
V KDG HVWHQGUHDXQDWHPSHUDWXUDHQWUH&L&1RV KDQGHVXSHUDUPDLHOV&HQFDOGHUDMembrana fixada mecànicament.
(OVHOHPHQWVGHODPHPEUDQDKDQGHTXHGDUIL[DWVVzOLGDPHQWDOVXSRUWDPEWDW[HVG DFHU(QOHVPHPEUDQHVIRUPDGHVSHUXQDOjPLQD
ELWXPLQRVDDEDQVGHFROāORFDUOHVSODTXHVHOVXSRUWKDGHTXHGDUFREHUWSHUODOjPLQD/HVFDERWHVGHOHVWDW[HVKDQGHTXHGDUVHPSUH
FREHUWHVSHUXQJUXL[GHSODFD/HVSODTXHVKDQGHFDYDOFDUHQWUHHOOHVLSURWHJLUHOVHQWLWGHOUHFRUUHJXWGHO DLJXD$FDGDSXQWKDG KDYHU
KLXQPtQLPGHGXHVSODTXHVVXSHUSRVDGHV(OFDUHQHUKDGHTXHGDUUHIRUoDWGHPDQHUDTXHDFDGDSXQWHVVXSHUSRVLQWUHVSODTXHV/HV
SODTXHVPROWH[SRVDGHVDOYHQWREpHQFRQWDFWHDPEDFFHVVRULVPHWjOāOLFVKDQGHTXHGDUDGKHULGHVSHUDSOLFDFLyG HVFDOIRURDPEDGKHVLX
DVIjOWLF/HVSODTXHVV KDQGHFRPHQoDUDFROāORFDUDSDUWLUGHODFRWDPpVEDL[D/DSULPHUDILODGDGHOUjIHFV KDGHFROāORFDULQYHUWLGD
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. /HVFDSHVGHPjVWLFGHEDVHTXLWUjKDQGHVHUFRQWtQXHV
LGHJUXL[XQLIRUPH/DPHPEUDQDKDGHFDYDOFDUVREUHHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVFPFRPDPtQLPLKDGHTXHGDUEHQDGKHULGDHQDTXHVWD
SURORQJDFLy/DYRUDVXSHULRUGHOIXOOG DOXPLQLH[WHULRUKDGHTXHGDUSURWHJLGDREpHQFDVWDGDGLQVG XQDUHJDWDTXHKDGHTXHGDUWDSDGD
DPEPRUWHUGHFLPHQWSzUWODQG(OVMXQWVGHGLODWDFLyGHODFDSDGHSHQGHQWVKDQGHSRUWDUXQVXSRUWIOH[LEOHIL[DWDOHVYRUHV/DOjPLQDKD
GHVHUFRQWtQXDVREUHHOMXQW*UXL[SHUFDSDGHPjVWLFPP(OPjVWLFELWXPLQyVV KDG DSOLFDUHQFDOHQW/DWHPSHUDWXUDDODFDOGHUDKD
G HVWDUHQWUHHOV&LHOV&/ DOXPLQLV KDGHFROāORFDUHQEDQGHVGHOODUJjULDP6 KDG HVFDOIDUOOHXJHUDPHQWODVXSHUItFLHGHO
PjVWLFELWXPLQyVMDHVWqVDEDQVGHFROāORFDUKLODOjPLQD(OPjVWLFGHEDVHGHTXLWUjQRHVSRWSRVDUHQFRQWDFWHDPEG DOWUHVPDWHULDOV
ELWXPLQRVRVQLDPESROLHVWLUqH[SDQGLWRH[WUXwW
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla.(OVHJHOODWKDGHVHUFRQWLQXKRPRJHQLVHQVHERPEROOHVG DLUHLXQLIRUPH
+DGHTXHGDUEHQDGKHULWDDPEGyVOODYLVGHOMXQW1RV KDG DSOLFDUHQWHPSVKXPLW SOXMDURVDGDHWF (OIRQVLOHVFDUHVGHOMXQWSHU
VHJHOODUKDQGHVHUQHWVLVHFV(OSURGXFWHV KDG DSOLFDUIRUoDQWQHODSHQHWUDFLy
Membrana adherida. $SOLFDFLy GH O DGKHVLX &ROāORFDFLy GH OD OjPLQD 5HVROXFLy GHOV HOHPHQWV VLQJXODUV DQJOHV MXQWV DFRUGV HWF 
6 DGPHWHQVROGDGXUHVSHUIXVLyHQIUHGRSHUDSOLFDFLyG HVFDOIRU/HVOjPLQHVV KDQG XQLUHQWUHHOOHVLDOVXSRUWDPEO DGKHVLXDSOLFDWDOHV
GXHVFDUHVGHOVHOHPHQWVSHUXQLULSHUSUHVVLy1RKDQGHTXHGDUERVVHVG DLUH/ DGKHVLXKDGHVHUVHFDOWDFWHTXDQHVFROāORTXLMembrana
no adherida o fixada mecànicament.&ROāORFDFLyGHODOjPLQD5HVROXFLyGHOVHOHPHQWVVLQJXODUV DQJOHVMXQWVDFRUGVHWF +DGHTXHGDU
IL[DGDPHFjQLFDPHQWDOVXSRUWHQWRWDODVHYDVXSHUItFLHLDGKHULGDHQHOVHXSHUtPHWUHLDOYROWDQWGHWRWVHOVHOHPHQWVTXHODWUDVSDVVLQ
/HVIL[DFLRQVKDQGHTXHGDUVLWXDGHVIRUPDQWOtQLHVSDUDOāOHOHVHQWUHHOOHVLDOHVYRUHVGHO HOHPHQWSHUFREULU6 KDQG XWLOLW]DUWDFVGH39&
LYLVRVDPEYRODQGHUHVRSODWLQHVTXHJDUDQWHL[LQO HVWDQTXLWDWGHODIL[DFLy/HVOjPLQHVV KDQG XQLUHQWUHHOOHVSHUSoldadura químicaDPE
XQDJHQWGHVROGDGXUDSHUIXVLyHQIUHGSoldadura en calent IXVLyGHOPDWHULDODO DSOLFDUFDORULSHUSUHVVLyAdhesiuDSOLFDWDOHVGXHVFDUHV
GHOVHOHPHQWVDXQLULSHUSUHVVLy
Membranes amb lamines de PVC. &DODVVHJXUDUVHTXHODPHPEUDQDTXHQRSRUWDDUPDGXUDQRHVVHSDUDUjGHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVGHO
SHUtPHWUH(OVDFRUGVDPEHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVKDQGHVHUDL[DPIUDQDWVRFRUEDWV/HVOjPLQHVKDQGHFDYDOFDUHQWUHHOOHVLSURWHJLUHO
VHQWLWGHOUHFRUUHJXWGHO DLJXDDTXHVWVFDYDOFDPHQWVQRKDQGHFRLQFLGLUDPEHOVDLJXDIRQVQLDPEHOVMXQWVGHGLODWDFLyGHODFDSDGH
SHQGHQWV /D PHPEUDQD KD GH FDYDOFDU VREUH HOV SDUDPHQWV YHUWLFDOV  FP FRP D PtQLP KD GH TXHGDU EHQ DGKHULGD HQ DTXHVWD
SURORQJDFLyLHQFDVWDGDGLQVG XQDUHJDWDTXHV KDGHWDSDUDPEPRUWHUGHSzUWODQG(QHOFDVTXHQRHVSXJXLIHUUHJDWDODPHPEUDQDKD
GHTXHGDUVROGDGDDXQFRQQHFWRUDPEDFDEDWWHUPRSOjVWLFIL[DWPHFjQLFDPHQW(OVMXQWVGHGLODWDFLyGHODFDSDGHSHQGHQWVKDQGHSRUWDU
HQFDVWDWXQFRUGyFHOāOXODUGHSROLHWLOqWRX/DOjPLQDKDGHVHUFRQWtQXDVREUHHOMXQW/DOjPLQDKDGHFDYDOFDUXQPtQLPGHFPGLQWUH
GHOVHOHPHQWVGHGHVJXjV(QDTXHVWVSXQWVKDG DQDUVROGDGDRIL[DGDDSUHVVLy
Membrana amb làmines elastomèriques. 1HWHMDSUqYLDDPEEHQ]LQDOHV]RQHVSHUXQLU1RKDGHTXHGDUWLEDGD/DPHPEUDQDVHPLDGKHULGD
KD GH TXHGDU SDUFLDOPHQW DGKHULGD DO VXSRUW SHU EDQGHV GLVWULEXwGHV XQLIRUPHPHQW / DPSOjULD L VHSDUDFLy GH OHV EDQGHV KD GH VHU OD

LQGLFDGDHQOD'7(OVFDYDOFDPHQWVKDQGHTXHGDUXQLWVDPEDGKHVLXHQWRWDODVHYDOODUJjULD6 DGPHWHQOHVXQLRQVIHWHVDIjEULFDVHPSUH
TXHVLJXLQYXOFDQLW]DGHVDPESUHPVD
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.(QHOFDVGHOjPLQDDPEJHRWq[WLODODWUREDGDDPEHOWXEGHGUHQDWJHODOjPLQDKDGH
SDVVDUSHUODSDUWLQIHULRULHOJHRWq[WLOSHUODVXSHULRUGHPDQHUDTXHHVSURWHJHL[HQHOVSRUXVGHGUHQDWJHGHO REVWUXFFLySURGXwGDSHUOHV
SDUWtFXOHVGHWHUUHQ\/DFDUDDPEQzGXOVKDGHTXHGDUHQFRQWDFWHDPEODVXSHUItFLHDLPSHUPHDELOLW]DULO DOWUDFDUDKDGHTXHGDUHQ
FRQWDFWHDPEO RULJHQGHO KXPLWDW WHUUHQ\ 
&RQWUROLDFFHSWDFLy
/HV OjPLQHV L HO PDWHULDO ELWXPLQyV KDXULHQ GH GXU HQ OD UHFHSFLy HQ REUD XQD HWLTXHWD LGHQWLILFDWLYD LQGLFDQW OD FODVVH GH SURGXFWH HO
IDEULFDQWOHVGLPHQVLRQVLHOSHVQHWSHUPð'LVSRVDUDQGH6(*(//,1&($(125LG KRPRORJDFLy0,&7$PEOHVGDGHVFRUUHVSRQHQWV
6L HO SURGXFWH SRVVHHL[ XQ 'LVWLQWLX GH 4XDOLWDW KRPRORJDW SHO PLQLVWHUL GH )RPHQW OD ') SRW VLPSOLILFDU OD UHFHSFLy UHGXLQWOD D OD
LGHQWLILFDFLyGHOPDWHULDO


$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðGHVXSHUItFLHDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7GHGXFFLyGHODVXSHUItFLHFRUUHVSRQHQWDEXLWVIRUDWVGHPHQ\VG Pð
,QFORXHQLJXDOPHQWO DFDEDPHQWHVSHFtILFGHOVDFRUGVDPEHOVSDUDPHQWVRHOHPHQWVYHUWLFDOVXWLOLW]DQW
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5HYHVWLPHQWSHUDDFDEDWVGHVzOVLJUDRQVG HVFDOHVLQWHULRUVLH[WHULRUVDPESHFHVGHSHGUDQDWXUDORDUWLILFLDOFHUjPLTXHVRGHIXVWD
UHEXGHVDOVXSRUWPLWMDQoDQWPDWHULDOG¶XQLySRGHQWUHEUHGLIHUHQWVWLSXVG DFDEDW
3HWULV

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL 7qFQLF GH O¶(GLILFDFLy &7(68  6HJXUHWDW HQIURQW DO ULVF GH FDLJXGHV HQ UHODFLy D OOLVFDPHQW GH WHUUHV L GLVFRQWLQXwWDWV HQ HO
SDYLPHQW&7(+53URWHFFLyHQIURQWGHOVRUROO
&RGLG¶$FFHVVLELOLWDWGH&DWDOXQ\D/OHL
&RQGLFLRQVDF~VWLTXHV1%(&$ %2( 
81(
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRHQWUHORFDOHV
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRGHHOHPHQWRVGHIDFKDGDV\GHIDFKDGDV
81((1,620HGLFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\GHORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ3DUWH0HGLFLyQLQVLWXGHO
DLVODPLHQWRDF~VWLFRGHVXHORVDOUXLGRGHLPSDFWRV
81((1,62(YDOXDFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\ORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ
81((1,62$LVODPLHQWRDUXLGRDpUHR3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDOHVSHFWUR
81((1,62$LVODPLHQWRDOUXLGRGHLPSDFWRV3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDO
HVSHFWUR

&RPSRQHQWV
/ORVHVLUDMROHVGHSHGUDQDWXUDOUDMROHVGHSHGUDDUWLILFLDOSODTXHVGHIRUPLJyDUPDWOODPERUGLQVGHSHGUDRIRUPLJySHFHVHVSHFLDOV
JUDRQVHQEORFGHSHGUDJUDRQVSUHIDEULFDWVWHUUDW]RLUDMROHVGHFLPHQW
%DVHVEDVHGHVRUUDEDVHGHVRUUDHVWDELOLW]DGDEDVHGHPRUWHURFDSDGHUHJXODULW]DFLyLEDVHGHPRUWHUDUPDW0DWHULDOG¶XQLyPDWHULDO
GHUHMXQWDWLPDWHULDOGHUHRPSOHUWGHMXQWHVGHGLODWDFLy
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
Lloses i rajoles de pedra natural. 3RGUDQ SRUWDU GLIHUHQWV WLSXV G DFDEDW HQ OD VHYD FDUD YLVWD SROLW PDW R EULOODQW WRVFDMDW DEXL[DUGDW
HVFDODERUQDWHWF
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. &RQVWLWXwGHV SHU aglomerant: FLPHQW WHUUDW]R UDMROHV GH FLPHQW  UHVLQHV GH SROLHVWHU
DJORPHUDWGHPDUEUHHWF HWFàrids:OORVDGHSHGUDWULWXUDGDTXHHQIXQFLyGHODVHYDJUDQGjULDGRQDUDQOORFDSHFHVGHJUDPLFURPLJ
RJUXL[XWcolorants inalterables:SRGUDQVHUHVFDODERUQDGHVSHUDSROLUHQREUDRDPEGLIHUHQWVWLSXVG DFDEDWFRPSROLWUHQWDWDO jFLGHWF
Plaques de formigó armat.'XUDQDUPDGDOHVFDUHVVXSHULRULLQIHULRUDPEPDOODGHURGRQVG DFHU
Llambordes de pedra o formigó.3HFHVHVSHFLDOVJUDyHQEORFGHSHGUDHVJODySUHIDEULFDWHWF
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra.$PEVRUUDQDWXUDORGHPDW[DFDGHJUXL[LQIHULRUDFPSHUDDQLYHOODUHPSOHQDULVHUYLUGHEDVHHQFDVGHOORVHVGH
SHGUD L SODTXHV GH IRUPLJy DUPDW Base de sorra estabilitzada. $PE VRUUD QDWXUDO R GH PDW[XTXHL[ HVWDELOLW]DGD DPE XQ FRQJORPHUDQW
KLGUjXOLFSHUDFRPSOLUIXQFLyGHUHRPSOHUWBase de morter o capa de regularització.$PEPRUWHUSREUHGHJUXL[HQWUHLFPSHUDHYLWDU
ODGHIRUPDFLyGHFDSHVDwOODQWVLSHUDEDVHGHSDYLPHQWDPEOORVHVGHIRUPLJyBase de morter armat.6 XWLOLW]DFRPFDSDGHUHIRUoSHUDO
UHSDUWLPHQWGHFjUUHJXHVLSHUDJDUDQWLUODFRQWLQXwWDWGHOVXSRUW
Material de presa.0RUWHUGHFLPHQW
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. 0RUWHUGHMXQWHVFRPSRVWRVG DLJXDFLPHQWVRUUDGHJUDQXORPHWULDFRQWURODGDUHVLQHVVLQWqWLTXHVLDGGLWLXVHVSHFtILFV
SRGHQWGXUSLJPHQWV0RUWHUGHMXQWHVDPEDGGLWLXSROLPqULFHVGLIHUHQFLDGHO DQWHULRUSHUTXqFRQWpXQDGGLWLXSROLPqULFROjWH[SHUDPLOORUDU
HOVHXFRPSRUWDPHQWDODGHIRUPDFLy0RUWHUGHUHVLQHVGHUHDFFLyFRPSRVWSHUUHVLQHVVLQWqWLTXHVXQHQGXULGRURUJjQLFLGHYHJDGHVXQD
FjUUHJDPLQHUDO
(V SRGUDQ RPSOLU SDUFLDOPHQW OHV MXQWHV DPE WLUHV G XQ PDWHULDO FRPSUHVVLEOH JRPD SOjVWLFV FHOāOXODUV OjPLQHV GH VXUR R ILEUHV SHU D
FDODIDW DEDQVG RPSOLUOHVGHOWRW
Material de reomplert de juntes de dilatació.3RGUjVHUGHVLOLFRQHVHWF
&RQWUROLDFFHSWDFLy
$PEODILQDOLWDWGHOLPLWDUHOULVFGHOOLVFDPHQWHOVSDYLPHQWVGHOVHGLILFLVR]RQHVG ~V6DQLWDUL'RFHQW&RPHUFLDO$GPLQLVWUDWLX$SDUFDPHQW
L3~EOLFD&RQFXUUqQFLDH[FORVHVOHV]RQHVG ~VUHVWULQJLWWLQGUDQXQDFODVVHDGHTXDGDFRQIRUPHDO&7('%68(OYDORUGHUHVLVWqQFLDDO
OOLVFDPHQW5GHVGHWHUPLQDPLWMDQoDQWO DVVDLJGHOSqQGROGHVFULWHQO $QQH[$GHODQRUPD81((19HPSUDQWO HVFDOD&HQ
SURYHWHVVHQVHGHVJDVWDFFHOHUDW/DPRVWUDVHOHFFLRQDGDVHUjUHSUHVHQWDWLYDGHOHVFRQGLFLRQVPpVGHVIDYRUDEOHVGHOOLVFDPHQW$TXHVWD
FODVVHHVPDQWLQGUjGXUDQWODYLGD~WLOGHOSDYLPHQW

(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLDVVDLJHQFDGDXQGHOVVHJHQWVFDStWROV/ORVHVGHSHGUDQDWXUDO5DMROHV
GHFLPHQW/ORVHVGHIRUPLJyDUPDW0RUWHUV&LPHQW$LJXD&DOoL¬ULGV
([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(QFDVGHUDMROHVGHSHGUDQDWXUDOFLPHQWRWHUUDW]RQHWHMDLSRVWHULRUKXPLWHMDWGHOVXSRUW/HVSHFHVDFROāORFDUV KXPLWHMDUDQGHPDQHUD
TXHQRDEVRUEHL[LQO DLJXDGHOPRUWHU/DFROāORFDFLyKDG HIHFWXDUVHHQXQHVFRQGLFLRQVFOLPjWLTXHVQRUPDOV &D& SURFXUDQWHYLWDU
O DVVROHOODPHQWGLUHFWHLHOVFRUUHQWVG DLUH(VUHVSHFWDUDQOHVMXQWHVHVWUXFWXUDOVLHVSUHYHXUDQMXQWHVGHGLODWDFLyTXHHVVHJHOODUDQDPE
VLOLFRQD$L[tPDWHL[HVGLVSRVDUDQMXQWHVGHFRQVWUXFFLyHQODWUREDGDGHOVSDYLPHQWVDPEHOHPHQWVYHUWLFDOVRSDYLPHQWVGLIHUHQWV(O
SDYLPHQWKDGHIRUPDUXQDVXSHUItFLHSODQDLXQLIRUPHTXHV¶KDG¶DMXVWDUDOHVDOLQHDFLRQVLDOHVUDVDQWVSUHYLVWHV$OSDYLPHQWQRKLKD
G KDYHUSHFHVWUHQFDGHVHVFDQWRQDGHVDPEWDTXHVQLDPEG DOWUHVGHIHFWHVVXSHUILFLDOV7DPSRFKDG KDYHUKLUHVVDOWVHQWUHOHVSHFHV
/HVSHFHVKDQG HVWDUEHQDGKHULGHVDOVXSRUWLKDQGHIRUPDUXQDVXSHUItFLHSODQD+DQG HVWDUFROāORFDGHVDWRFDULHQDOLQHDFLRQVUHFWHV
6 KDQGHUHVSHFWDUHOVMXQWVSURSLVGHOVXSRUW(OVMXQWVV KDQGH UHEOLUGHEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQGLFRORUDQWV HQHOVHX FDV(QHOV
SDYLPHQWVFROāORFDWVVREUHFDSDGHVRUUDDTXHVWDKDGHWHQLUXQJUXL[GHFP([FHSWHHQOHV]RQHVFODVVLILFDGHVFRPD~VUHVWULQJLWSHO
&7( QR V¶DGPHWUDQ OHV GLVFRQWLQXwWDWV VHJHQWV HQ HO SURSL SDYLPHQW QL HQ HO HQFRQWUHV G¶DTXHVW DPE DOWUHV HOHPHQWV LPSHUIHFFLRQV R
LUUHJXODULWDWVTXHVXSRVLQXQDGLIHUqQFLDGHQLYHOOGHPP(OVGHVQLYHOOVTXHQRVXSHULQHOVPPV¶KDQGHUHVROGUHDPEXQDSHQGHQWTXH
QRH[FHGHL[LGHO(QOHV]RQHVLQWHULRUVGHFLUFXODFLyGHSHUVRQHVQRSUHVHQWDUjSHUIRUDFLRQVRIRUDWVSHOVTXHHVSXJXLLQWURGXLUXQD
HVIHUDGHPPGHGLjPHWUH3HQGHQWWUDQVYHUVDOHQSDYLPHQWVH[WHULRUV
)DVHVG¶H[HFXFLy
3UHSDUDFLy L FRPSURYDFLy GH OD VXSHUItFLH G DVVHQWDPHQW &ROāORFDFLy GH OD EDVHV GH PRUWHU +XPHFWDFLy L FROāORFDFLy GH OHV SHFHV
+XPHFWDFLyGHODVXSHUItFLH5HEOLPHQWGHOVMXQWVDPEEHXUDGDGHFLPHQW1HWHMDGHO H[FpVGHEHXUDGD3URWHFFLyGHOPRUWHUIUHVFLFXUD
Rajoles de ciment.(VFROāORFDUDQOHVUDMROHVVREUHXQDFDSDGHFLPHQWLVRUUDSHUDSRVWHULRUPHQWHVWHQGUHXQDEHXUDGDGHFLPHQW
Terratzo.6REUHHOIRUMDWRVROHUDV HVWHQGUjXQDFDSDG JUXL[QRLQIHULRUDPPGHVRUUDVREUHDTXHVWDV DQLUjHVWHQHQWHOPRUWHUGH
FLPHQWIRUPDQWXQDFDSDGHPPGHJUXL[FXLGDQWTXHTXHGLXQDVXSHUItFLHFRQWtQXDGHVHLHQWGHOWHUUD3UqYLDPHQWDODVHYDFROāORFDFLy
GHOUHYHVWLPHQWLDPEHOPRUWHUIUHVFHVWLUDUjHVSROYRUHMDWHOFLPHQW
Lloses de pedra o plaques de formigó armat.6REUHHOWHUUHQ\FRPSDFWDWV HVWHQGUjXQDFDSDGHVRUUDGHFPFRPSDFWDQWODLHQUDVDQW
ODVHYDVXSHUItFLH
Llambordes de pedra.6REUHHOVXSRUWQHWV HVWHQGUjPRUWHUGHFLPHQWHQVHFVREUHODTXDOpVFROāORFDUDQHOVSHL[RVSLFRQDQWORVDFRSGH
WHVWGHVSUpVGHUHJDUORDPEDLJXDV HVWHQGUjODEHXUDGDGHFLPHQWDPEVRUUD
Llambordes de formigó. 6REUH HO WHUUHQ\ FRPSDFWDW V HVWHQGUj XQD FDSD GH VRUUD DVVHQWDQW SRVWHULRUPHQW HOV EORFV GH IRUPLJy VREUH
DTXHVWDGHL[DQWMXQWVTXHWDPEpV HPSOHQDUDQDPEVRUUD(QFDVGHVzFROOHVSHFHVTXHKRIRUPLQpVFROāORFDUDQDFRSVREUHXQDVXSHUItFLH
FRQWtQXDGHDVVHQWDPHQWLUHEXWGHPRUWHUHJUXL[FP
Acabats. /D SHGUD FROāORFDGD SRGUj UHEUH HQ REUD GLIHUHQWV WLSXV G DFDEDW SROLW PDWH SROLW OOXHQWRU L SROLW YLWULILFDW (O SROLW HV UHDOLW]DUj
WUDQVFRUUHJXWVFLQFGLHVGHVGHODFROāORFDFLyGHOSDYLPHQW6 HVWHQGUjXQDEHXUDGDGHFLPHQWEODQFSHUDWDSDUOHVMXQWHVLHOVSRUXVREHUWV
LDOHVKRUHVHVSROLUjODVXSHUItFLHSDVVDQWXQDSHGUDDEUDVLYDGHJUDILLXQDVHJRQDG DILQDWSHUDHOLPLQDUOHVPDUTXHVGHOUHEDL[SHUD
HOLPLQDUOHVPDUTXHVDQWHULRUV(QHOVUDFRQVLYRUHVGHOSDYLPHQWV XWLOLW]DUjPjTXLQDUDGLDOGHGLVFIOH[LEOHUHPDWDQWVHPDQXDOPHQW/D
VXSHUItFLHQRSUHVHQWDUjFDSFHOOD/ DEULOODQWDWHVUHDOLW]DUjWUDQVFRUUHJXWTXDWUHGLHVGHVGHO¶H[HFXFLyGHOSROLW/ DEULOODQWDWHVUHDOLW]DUj
HQGXHVIDVHVODSULPHUDDSOLFDQWXQSURGXFWHEDVHGHQHWHMDLODVHJRQDDSOLFDQWHOOtTXLGPHWDOLW]DGRUGHILQLWLX(QDPEGXHVRSHUDFLRQV
HVSDVVDUjODPjTXLQDDPEXQDHVSRQMDGHOODQDG DFHUILQVTXHODVXSHUItFLHWUDFWDGDHVWLJXLVHFD/DVXSHUItFLHQRSUHVHQWDUjFDSFHOOD
(OWHUUDW]RSRGUjWHQLUXQDFDEDWOOLVDPEUHOOHXUHQWDWDPEjFLG
&RQWUROLDFFHSWDFLy
8QDFRPSURYDFLyFDGDPð,QWHULRUVXQDFDGDKDELWDWJHV(QUDMROHVGHSHGUDFRPSURYDUHOJUXL[GHODFDSDGHVRUUDFP(OJUXL[
GH OD FDSD GH PRUWHU VHUj GH  FP +XPLWHMDW GH OHV SHFHV -XQWHV (VWHVD GH OD EHXUDGD ([LVWqQFLD GH FHOOHV (Q UDMROHV GH FLPHQW
KLGUjXOLFDSDVWDLWHUUDW]R &RPSURYDUODKXPLWDWGHOVXSRUWLUDMRODLODGRVLILFDFLyGHOPRUWHUJUXL[GHMXQWHVLFHOOHV$QLYHOODFLy([HFXFLy
GHOSROLW WHUUDW]R 9HULILFDUSODQRUDPEUHJODGHP
$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðGHVXSHUItFLHDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHO'7GHSDYLPHQWGHSHFHV,QFOzVRQRHOUHMXQWDWDPEEHXUDGDGHPRUWHUWDOOV
HOLPLQDFLyGHUHVWHVLQHWHMD
POGHOVUHYHVWLPHQWVGHJUDyLVzFRO

68%6,67(0$5(9(67,0(176

$55(%266$76
5HYHVWLPHQWFRQWLQXSHUDDFDEDWVGHSDUDPHQWVLQWHULRUVRH[WHULRUVDPEPRUWHUVGHFLPHQWGHFDOoPLOORUDWVDPEUHVLQHVVLQWqWLTXHVIXP
GHVtOLFHHWFIHWVHQREUDRQR'HJUXL[YDULDEOHGXQDRYDULHVFDSHVLDPEGLIHUHQWVWLSXVG¶DFDEDW6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
DUUHERVVDW HVTXHUGHMDW DSOLFDW GLUHFWDPHQW VREUH OHV VXSHUItFLHV SRW VHUYLU GH EDVH SHU XQ SRVWHULRU DUUHERVVDW R DOWUH WLSXV G DFDEDW
DUUHERVVDWDERQDYLVWDDSOLFDWVREUHHVTXHUGHMDWVRSDUDPHQWVVHQVHUHYHVWLUDUUHERVVDWUHJOHMDWDSOLFDWVREUHHVTXHUGHMDWVRSDUDPHQWV
VHQVHUHYHVWLUH[HFXWDWDPEPHVWUHV
1RUPHVG¶DSOLFDFLy
,QVWUXFFLyQSDUDODUHFHSFLyQGHFHPHQWRV5&%2(
&RPSRQHQWV
0RUWHUVIHWVDREUDPRUWHUVSUHSDUDWVMXQWHVLPDWHULDOVGHUHIRUoGHO¶DUUHERVVDW
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
0RUWHUIHWHQREUD0DWHULDODJORPHUDQW:Ciment Portland blanFFRPSOLUjOHVFRQGLFLRQVIL[DGHVHQOD,QVWUXFFLySHUDOD5HFHSFLyGHFLPHQWV
5&TXDQWDFRPSRVLFLySUHVFULSFLRQVPHFjQLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHVCalç:DqULDDSDJDGDV DMXVWDUjDOGHILQLWHQOD,QVWUXFFLySHUD
OD 5HFHSFLy GH &DOo 5&$ Arena: SURFHGHQW GH WULWXUDFLRQV GH URTXHV L YLGUHV DPE JUD DQJXOyV L VXSHUItFLH UXJRVD 7DPEp SRGUDQ
HPSUDUVHVRUUHVGHULXRPLQDEpUHQWDGHV(OFRQWLQJXWWRWDOGHPDWqULHVSHUMXGLFLDOVQRVHUjVXSHULRUDO(OFRQWLQJXWG DUJLODQRVHUj
VXSHULRUDXQLVLHVSUHVHQWDHQIRUPDGHJUXPROOVILQVDXQ/DPDWqULDRUJjQLFDV DGPHWUjILQVDOAigua:V DGPHWUDQWRWHVOHV
DLJHVSRWDEOHVLOHVWUDGLFLRQDOPHQWHPSUDGHV
0RUWHUVSUHSDUDWV./DGRVLILFDFLyHVUHDOLW]DUjHQIjEULFDHQREUDHVEDUUHMDUjDPEODTXDQWLWDWG DLJXDDGHTXDGDDODFRQVLVWqQFLDSUHFLVD
(VWDUj FRPSRVW GH FRQJORPHUDQWV KLGUjXOLFV jULGV R FjUUHJXHV PLQHUDOV VLOtFLV L FDOLFHV GH JUDQXORPHWULD HVSHFLDOPHQW FRPSHQVDGD L
DGGLWLXV7DPEpSRGUjVHUGHDJORPHUDQWGHUHVLQHVVLQWqWLTXHVLVRUUD
Juntes./HVMXQWHVGHWUHEDOORSHUDHVSHFHMDPHQWVGHFRUDWLXVHVUHDOLW]DUDQPLWMDQoDQWERUGRQVGHIXVWDSOjVWLFRDOXPLQLODFDWRDQRGLW]DW
Material de reforç de l’arrebossat.0DOODGHWHODPHWjOāOLFDGHILEUDGHYLGUHGHSROLqVWHURPHWjOāOLFDHWF
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLDVVDLJHQFDGDFDVGHOVVHJHQWVFDStWROV0RUWHV&LPHQW$LJXD&DOoL
¬ULGV
(OVPDWHULDOVLHTXLSVG RULJHQLQGXVWULDOKDXULHQGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVIXQFLRQDOVLGHTXDOLWDWTXHHVIL[HQHQOHVFRUUHVSRQHQWVQRUPHV
LGLVSRVLFLRQVYLJHQWVUHODWLYHVDIDEULFDFLyLFRQWUROLQGXVWULDO4XDQHOPDWHULDORHTXLSDUULELDREUDDPEFHUWLILFDWG RULJHQLQGXVWULDOTXH

DFUHGLWL HO FRPSOLPHQW G DTXHVWHV FRQGLFLRQV QRUPHV R GLVSRVLFLRQV OD VHYD UHFHSFLy HV UHDOLW]DUj FRPSURYDQW ~QLFDPHQW OHV VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHVDSDUHQWV
([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
6HVXVSHQGUjO H[HFXFLyTXDQODWHPSHUDWXUDDPELHQWVLJXLLQIHULRUD&RVXSHULRUD&DO RPEUDRHQWHPSVSOXMyVTXDQHOSDUDPHQW
QRHVWLJXLSURWHJLW6 HYLWDUDQFRSVRYLEUDFLRQVTXHSXJXLQDIHFWDUDOPRUWHUGXUDQWO HQGXULPHQW3HUDLQLFLDUQHO H[HFXFLyHQHOVSDUDPHQWV
LQWHULRUV FDO TXH OD FREHUWD V KDJL DFDEDW SHU DOV SDUDPHQWV VLWXDWV D O H[WHULRU FDO D PpV TXH IXQFLRQL O HYDFXDFLy G DLJHV 6 KDXUDQ
FROāORFDWHOVEDVWLPHQWVGHSRUWHVLILQHVWUHVEDL[DQWVFDQDOLW]DFLRQVLDOWUHVHOHPHQWVIL[DWVDOVSDUDPHQWV
(Q FDS FDV HV SHUPHWUDQ HOV DVVHFDWV DUWLILFLDOV (V UHVSHFWDUj OD GRVLILFDFLy L HOV WHPSV G HQGXULPHQW GH OD FDSD EDVH SHU D HYLWDU
HIORUHVFqQFLHV.
)DVHVG¶H[HFXFLy
Arrebossat esquerdejat: 1HWHMDLSUHSDUDFLyGHODVXSHUItFLHGHVXSRUW$SOLFDFLyGHOUHYHVWLPHQWV KDG DSOLFDUOODQoDQWDPEIRUoDHOPRUWHU
FRQWUDHOVSDUDPHQWV*UXL[GHODFDSD FP&XUDGHOPRUWHULUHSDVVRVLQHWHMDILQDO
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. 1HWHMDLSUHSDUDFLyGHODVXSHUItFLHGHVXSRUW([HFXFLyGHOHVPHVWUHVDPEHOPDWHL[PRUWHU
DOHVFDQWRQDGHVLDOVUDFRQVSHUO¶DUUHERVVDWDERQDYLVWDLPHVWUHVWDPEpDPEHOPDWHL[PRUWHUDOVSDUDPHQWVYROWDQWVREHUWXUHVLDUHVWHV
SHUO¶DUUHERVVDWUHJOHMDW 0HVWUHVEHQDSORPDGHVGLVWjQFLDFP $SOLFDFLyGHOUHYHVWLPHQW*UXL[GHODFDSDFP'HVSUpVGH
SUHQGUH¶VHOPRUWHUUHSjVLQHWHMDILQDO
(QIXQFLyGHOVFRPSRQHQWVGHOVPRUWHUVXWLOLW]DWVLOHVFDSHVH[HFXWDGHVHVWLQGUDQHQFRPSWHOHVVHJHQWVHVSHFLILFDFLRQVArrebossat a
l’estesa amb morter de ciment.(OJUXL[WRWDOGHODUUHERVVDWQRVHUjLQIHULRUDPP'RVLILFDFLy &LPHQWVRUUD 
Arrebossats amb morter de ciment:'RVLILFDFLy &LPHQWVRUUD HQFDVGHPRUWHUHVWqVRHQFDVGHPRUWHUSURMHFWDW(VSRGUjDIHJLU
XQGHFDOo/DSUHSDUDFLyGHOPRUWHUSRGUjUHDOLW]DUVHDPjRPHFjQLFDPHQW
Arrebossat projectat amb morter de ciment.8QDYHJDGDDSOLFDGDXQDSULPHUDFDSDGHPRUWHUDPEHOUHPROLQDGRUGHJUXL[QRLQIHULRUD
PPHVSURMHFWDUDQPDQXDOPHQWDPEHVFRPEUHWDRPHFjQLFDPHQWGXHVFDSHVPpVILQVDDFRQVHJXLUXQJUXL[WRWDOQRLQIHULRUDPP
FRQWLQXDQWDPEVXFFHVVLYHVFDSHVILQVDDFRQVHJXLUODUXJRVLWDWGHVLWMDGD'RVLILFDFLy &LPHQWVRUUD 
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc.6 DSOLFDUjDPEUHPROLQDGRUXQDSULPHUDFDSDGHPRUWHUGHFDOoGHGRVLILFDFLyDPEJUD
JUXL[XWKDYHQWVHGHFRPHQoDUSHUODSDUWVXSHULRUGHOSDUDPHQW8QDYHJDGDHQGXULGDV DSOLFDUjDPEHOUHPROLQDGRUDOWUDFDSDGHPRUWHU
GHFDOoGHGRVLILFDFLyDPEHOWLSXVGHJUDHVSHFLILFDW(OJUXL[WRWDOGHODUUHERVVDWQRVHUjLQIHULRUDPPArrebossat lliscat amb morter
preparat de resines sintètiques. 6 LQLFLDUjO HVWHVDSHUODSDUWVXSHULRUGHOSDUDPHQW(OPRUWHUV DSOLFDUjDPESODQDLODVXSHUItFLHDUHYHVWLU
HVGLYLGLUjHQGUDSVQRVXSHULRUVDPð(OJUXL[GHODUUHERVVDWQRVHUjLQIHULRUDPPArrebossat projectat amb morter preparat de
resines sintètiques.6 DSOLFDUjHOPRUWHUPDQXDORPHFjQLFDPHQWHQVXFFHVVLYHVFDSHVHYLWDQWOHVDFXPXODFLRQV/DVXSHUItFLHDUHYHVWLUHV
GLYLGLUjHQSDQ\VQRVXSHULRUVDPð(OJUXL[WRWDOGHODUUHERVVDWQRVHUjLQIHULRUDPP$GPHWHOVDFDEDWVSHWULUDVSDWRSLFDWDPE
FRUUyG HVSRQMD
Arrebossat amb morter preparat monocapa. (OV PRUWHUV PRQRFDSHV VyQ SURGXFWHV LQGXVWULDOV GRVLILFDWV D IjEULFD TXH V¶XWLOLW]HQ SHU D
UHYHVWLUSDUDPHQWV(VFRPHUFLDOLW]HQHQVDFVDOVTXDOVQRPpVFDODIHJLUDLJXDTXDQWLWDWVVHJRQVIDEULFDQW(VSRGHQFODVVLILFDUVHJRQVHO
QRPEUHGHFDSHVGHOUHYHVWLPHQW(QWHRULDDTXHVWVPRUWHUVV¶DSOLTXHQHQXQDVRODFDSDFRPHOVHXQRPHQVLQGLFDSHUzHQODSUjFWLFD
SHUDFRQVHJXLUXQDFDEDWFRUUHFWHpVQHFHVVDULH[HFXWDUXQDSULPHUDFDSDGHSUHSDUDFLy(OVPRUWHUVPRQRFDSHVHVWDQIRUPDWVSHUXQ
FRQJORPHUDQWKLGUjXOLF  FDOoRFLPHQWjULGVRFjUUHJXHVPLQHUDOVVLOLFLVLFDOLVVHV  LDGGLWLXV  &DOVHJXLUOHVHVSHFLILFDFLRQV
WqFQLTXHV GHO IDEULFDQW /D ') DSURYDUj SUqYLD SUHVHQWDFLy GH PRVWUHV OD WH[WXUD FRORU L DFDEDW GHO PRQRFDSD D H[HFXWDU /HV
FDUDFWHUtVWLTXHVLFRQGLFLRQVGHSRVDGDDO¶REUDVyQOHVHVPHQWDGHVSHOVDUUHERVVDWV4XDQV KDJLDSOLFDWXQDFDSDUHJXODULW]DGRUDSHUD
PLOORUDUODSODQRUGHOVXSRUWV KDXUjG HVSHUDUDOPHQ\VGLHVSHUDOVHXHQGXULPHQWDTXHVWDFDSDHVUHDOLW]DUjFRPDPtQLPDPEXQPRUWHU
0(QFDVGHFROāORFDUUHIRUoRVGHPDOODGHILEUDGHYLGUHGHSROLqVWHURPHWjOāOLFDDTXHVWDKDXUjGHVLWXDUVHHQHOFHQWUHGHHOJUXL[
GHODUUHERVVDWG XQVDPPVLHOJUXL[pVPDMRUGHPPV DSOLFDUjHOSURGXFWHHQGXHVFDSHVGHL[DQWODSULPHUDDPEDFDEDWUXJyV
/DWRWDOLWDWGHOPDWHULDOV DSOLFDUjHQOHVPDWHL[HVFRQGLFLRQVFOLPjWLTXHV(QVXSHUItFLHVKRULW]RQWDOVGHFRUQLVHVLUHPDWDGHVQRV KDG DSOLFDU
GLUHFWDPHQWHODUUHERVVDWVREUHODOjPLQDLPSHUPHDELOLW]DQWVHQVHXQDPDOODPHWjOāOLFDRDQFRUDWJHDOIRUMDWTXHHYLWLGHVSUHQLPHQWV$GPHW
DFDEDWWLSXVEXL[DUGDWPLWMDQoDQWUDVSDWDPESODQDGHQWDGD
Toleràncies d’execucó.3ODQRU$FDEDWHVTXHUGHMDWPP$FDEDWDERQDYLVWDPP$FDEDWUHJOHMDWPP$SORPDW SDUDPHQW
YHUWLFDO  $FDEDW D ERQD YLVWD   PPSODQWD $FDEDW UHJOHMDW   PPSODQWD 1LYHOO SDUDPHQW KRULW]RQWDO  $FDEDW D ERQD YLVWD  
PPSODQWD$FDEDWUHJOHMDWPPSODQWD
&RQWUROLDFFHSWDFLy
&RPSURYDFLyH[WHULRUXQDFDGDPð&RPSUHRFDFLyLQWHULRUXQDFDGDKDELWDWJHVRHTXLYDOHQW'RVLILFDFLyGHOPRUWHU
4XDQO DFDEDWpVGHL[DWGHUHJOHHVTXLW[DWRUHPROLQDWVHQVHOOLVFDUDO DUUHERVVDWDFDEDWQRKLKDG KDYHUHVTXHUGHVLKDGHWHQLUXQD
WH[WXUDXQLIRUPH4XDQO DFDEDWpVUHPROLQDWLOOLVFDWDO DUUHERVVDWDFDEDWQRKLKDG KDYHUSROVQLILVVXUHVIRUDWVRG DOWUHVGHIHFWHV
$PLGDPHQWLDERQDPHQW
Pð G¶DUUHERVVDW DPE PRUWHU DPE GHGXFFLy GH OD VXSHUItFLH FRUUHVSRQHQW D REHUWXUHV 2EHUWXUHV HQ SDUDPHQWV YHUWLFDOV   QR HV
GHGXHL[HQ(QWUH!PðLPðHVGHGXHL[HO!PðHVGHGXHL[HO2EHUWXUHVHQSDUDPHQWVKRULW]RQWDOVPð
QRHVGHGXHL[HQ2EHUWXUHV!PðHVGHGXHL[HO$OVIRUDWVTXHQRHVGHGXHL[LQRTXHHVGHGXHL[LQSDUFLDOPHQWO DPLGDPHQW
LQFORXODIHLQDGHIHUHOVUHWRUQVFRPDUDEUDQFDOVOOLQGHVHWF(QFDVGHGHGXLUVHHOGHOIRUDWFDODPLGDUWDPEpDTXHVWVSDUDPHQWV

3,17$76
5HYHVWLPHQW FRQWLQX DPE SLQWXUHV L YHUQLVVRV GH SDUDPHQWV L HOHPHQWV G HVWUXFWXUD IXVWHULD VHUUDOOHULD L LQVWDOāODFLRQV DPE SUHSDUDFLy
SUqYLDGHODVXSHUItFLHVLWXDWVWDQWDO LQWHULRUFRPDO H[WHULRUTXHVHUYHL[HQFRPHOHPHQWGHFRUDWLXRSURWHFWRU
1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy&7('%6($'RFXPHQWV%jVLFV6HJXUHWDW(VWUXFWXUDO$FHU3LQWDWHVWUXFWXUHVG¶DFHU
&RPSRQHQWV
(PSULPDFLySLQWXUHVYHUQLVVRVLDGGLWLXVHQREUD
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
(PSULPDFLy.3UHSDUDFLyGHODVXSHUItFLHDSLQWDUSRGUjVHUHPSULPDFLyDQWLFRUURVLYDHPSULPDFLySHUDJDOYDQLW]DFLRQVLPHWDOOVQRIHUULV
HPSULPDFLySHUDIXVWDRWDSDSRUXVHPSULPDFLyVHJHOODGRUDSHUDJXL[LFLPHQWHWF
3LQWXUHVLYHUQLVVRV&RQVWLWXLUDQPjGHIRQVRG DFDEDWGHODVXSHUItFLHDUHYHVWLU0LWMjGHGLVVROXFLyDLJXD pVHOFDVGHODSLQWXUDDOWUHPS
SLQWXUDDODFDOoSLQWXUDDOVLOLFDWSLQWXUDDOFLPHQWSLQWXUDSOjVWLFDHWF PLWMjGHGLVVROXFLyGLVVROYHQWRUJjQLF pVHOFDVGHODSLQWXUDD
O ROLSLQWXUDDO HVPDOWSLQWXUDPDUWHOqODFDQLWURFHOāOXOzVLFDSLQWXUDGHYHUQtVSHUDLQWHULRUVSLQWXUDGHUHVLQDYLQtOLFDYHUQLVVRVSLQWXUHV
ELWXPLQRVVHVLQWXPHVFHQWVLLJQtIXJXHVHWF $JOXWLQDQWVFRPFXHVFHOāOXOzVLTXHVFDOoDSDJDGDVLOLFDWGHVRVDFLPHQWEODQFUHVLQHV
VLQWqWLTXHVHWF 
Additius$FFHOHUDGRUVG DVVHFDWPDWLVVDGRUVGHOOXHQWRUGLVVROYHQWVFRORUDQWVWLQWVSLJPHQWVHWF
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVFRUUHVSRQHQWVG¶LGHQWLILFDFLyLDVVDLJGHOVHJHQWFDStWRO3LQWXUD
(OVPDWHULDOVLHTXLSVG RULJHQLQGXVWULDOKDXUDQGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVIXQFLRQDOVLGHTXDOLWDWTXHHVIL[HQHQOHVFRUUHVSRQHQWVQRUPHV
LGLVSRVLFLRQVYLJHQWVUHODWLYHVDIDEULFDFLyLFRQWUROLQGXVWULDO4XDQHOPDWHULDORHTXLSDUULELDREUDDPEFHUWLILFDWG RULJHQLQGXVWULDOTXH

DFUHGLWL HO FRPSOLPHQW G DTXHVWHV FRQGLFLRQV QRUPHV R GLVSRVLFLRQV OD VHYD UHFHSFLy HV UHDOLW]DUj FRPSURYDQW ~QLFDPHQW OHV VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHVDSDUHQWV
([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
/ DSOLFDFLy HV UHDOLW]DUj VHJRQV OHV LQGLFDFLRQV GHO IDEULFDQW L O DFDEDW UHTXHULW /D VXSHUItFLH G DSOLFDFLy HVWDUj DQLYHOODGD L XQLIRUPH /D
WHPSHUDWXUDDPELHQWLQRVHUjPDMRUGH&DO RPEUDQLPHQRUGH&GXUDQWO DSOLFDFLyGHOUHYHVWLPHQW/¶DVVROHOODPHQWQRLQFLGLUj
GLUHFWDPHQWVREUHHOSODG DSOLFDFLy(QWHPSVSOXMyVVHVXVSHQGUjO DSOLFDFLyHQSDUDPHQWVQRSURWHJLWV7HPSVG DVVHFDWHVSHFLILFDWVSHO
IDEULFDQW6¶HYLWDUDQHQOHV]RQHVSUz[LPHVDOVSDUDPHQWVHQSHUtRGHG DVVHFDWODPDQLSXODFLyLWUHEDOODPEHOHPHQWVTXHGHVSUHQJXLQ
SROVRGHL[LQSDUWtFXOHVHQVXVSHQVLy
(VWDUDQFROORFDWVHOVPDUFVGHSRUWHVLILQHVWUHVFDQDOLW]DFLRQVLQVWDOāODFLRQVEDL[DQWVHWF,HVSURWHJLUDQDEDQVG¶LQLFLDUHOSLQWDW
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. 6 HOLPLQDUDQOHVHIORUHVFqQFLHVVDOLQHVLO DOFDOLQLWDWDPEWUDFWDPHQWTXtPLFV¶HOLPLQDUDQ
OHVWDTXHVVXSHUILFLDOVSURGXwGHVSHUIORULGXUDLHVGHVLQIHFWDUjDPEIXQJLFLGHV/HVWDTXHVG KXPLWDWVLQWHUQHVTXHGXJXLQGLVVROWHVVDOVGH
IHUURV DwOODUDQDPESURGXFWHVDGHTXDWV(QFDVGHSLQWXUDFLPHQWV KXPLWHMDUjWRWDOPHQWHOVXSRUW
Superfícies de fusta.(QFDVG HVWDUDIHFWDGDGHIRQJVRLQVHFWHVHVWUDFWDUjDPESURGXFWHVIXQJLFLGHVHVVXEVWLWXLUDQHOVQXVRVPDODGKHULWV
(V UHDOLW]DUj XQD QHWHMD JHQHUDO GH OD VXSHUItFLH L HV FRPSURYDUj HO FRQWLQJXW G KXPLWDW 6H VHJHOODUDQ HOV QXVRV PLWMDQoDQW JRPD ODFD
DVVHJXUDQWVHTXHKDJLSHQHWUDWHQHOVEXLWVGHOVPDWHL[RVLV HVFDWDUDQOHVVXSHUItFLHV
Superfícies metàlāliques.(VUHDOLW]DUjXQDQHWHMDJHQHUDOGHODVXSHUItFLH6LHVWUDFWDGHIHUURHVUHDOLW]DUjXQUDVFDWG z[LGVPLWMDQoDQW
UDVSDOOPHWjOāOLFVHJXLWG XQDQHWHMDPDQXDODFXUDGDGHODVXSHUItFLH6 DSOLFDUjXQSURGXFWHTXHGHVJUHL[LDIRQVGHODVXSHUItFLH
)DVHVG¶H[HFXFLy
Pintura al tremp.6 DSOLFDUjXQDPjGHIRQVDPEWUHPSGLOXwWILQVDODLPSUHJQDFLyGHOVSRUXVGHOPDyJXL[RFLPHQWLXQDPjG DFDEDW
Pintura a la calç.6 DSOLFDUjXQDPjGHIRQVDPESLQWXUDDODFDOoGLOXwGDILQVDODLPSUHJQDFLyGHOVSRUXVGHOPDyRFLPHQWLGXHVPDQV
G DFDEDW
Pintura al silicat.6 DSOLFDUjXQDPjGHIRQVLDOWUDG DFDEDW
Pintura al ciment.'XHVFDSHVHVSDLDGHVHQPHVGHKRUHV
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.6LpVVREUHPDyJXL[RFLPHQWV DSOLFDUjXQDPjG¶HPSULPDFLyVHOODGRUDLGXHVPDQVG DFDEDWVLpVVREUH
IXVWDV DSOLFDUjXQDPjG¶HPSULPDFLyWDSDSRUXVSRVWHULRUHVFDWDWLGXHVPDQVG DFDEDW
Pintura a l'oli.6 DSOLFDUjXQDPjG¶HPSULPDFLyDPEEURW[DLDOWUDG DFDEDWHVSDLDQWOHVXQWHPSVHQWUHLKRUHV
Pintura a l'esmalt.3UqYLDHPSULPDFLyGHOVXSRUWV DSOLFDUjXQDPjGHIRQVDPEODPDWHL[DSLQWXUDGLOXwGDHQFDVTXHHOVXSRUWVLJXLJXL[
FLPHQWRIXVWDRGXHVPDQVG DFDEDWHQFDVGHVXSHUItFLHVPHWjOāOLTXHV
Pintura martelè. 6 DSOLFDUjXQDPjG¶HPSULPDFLyDQWLFRUURVLYDLXQDPjG DFDEDWDSLVWROD
Laca nitrocelālulòsica.(QFDVTXHHOVXSRUWVLJXLIXVWDV DSOLFDUjXQDPjG¶HPSULPDFLyQRJUDVVDLHQFDVGHVXSHUItFLHVPHWjOāOLTXHVXQD
PjG¶HPSULPDFLyDQWLR[LGDQWDFRQWLQXDFLyV DSOLFDUDQGXHVPDQVG DFDEDWDSLVWROD
Vernís hidròfug de silicona.8QDYHJDGDQHWHOVXSRUWV DSOLFDUjHOQRPEUHGHPDQV
Vernís gras o sintètic.(VGRQDUjXQDPjGHIRQVDPEYHUQtVGLOXwWLGHVSUpVG XQHVFDWDWILGHOVXSRUWV DSOLFDUDQGXHVPDQVG DFDEDW
&RQWUROLDFFHSWDFLy
&RPSURYDFLyH[WHULRUXQDFDGDPð&RPSURYDFLyLQWHULRUXQDFDGDKDELWDWJHVRHTXLYDOHQWFustaKXPLWDWVHJRQVH[SRVLFLy H[WHULRU
RLQWHULRU LQXVRVMaó, guix o ciment:KXPLWDWLQIHULRUDOLDEVqQFLDGHSROVWDTXHVRHIORUHVFqQFLHVFerro i acer:QHWHMDGHEUXWtFLDL
z[LG Galvanització i materials no ferris: QHWHMD GH EUXWtFLD L GHVJUHL[DW GH OD VXSHUItFLH Preparació del suport: HPSULPDFLy VHOODGRUD
DQWLFRUURVLYDHWFPintatQRPEUHGHPDQV$VSHFWHLFRORUHVFURVWRQDPHQWIDOWDG XQLIRUPLWDWHWF
$PLGDPHQWLDERQDPHQW
PðGHVXSHUItFLHGHUHYHVWLPHQWFRQWLQXDPESLQWXUDRYHUQtVILQVLWRWSUHSDUDFLyGHOVXSRUWLGHODSLQWXUDPjGHIRQVLPjVG DFDEDW
WRWDOPHQWDFDEDWLQHWHMDILQDO

6,67(0$&21',&,21$0(17$0%,(17$/,,167$/ā/$&,216
68%6,67(0$(9$&8$&,Ï
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1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5''%+6(YDFXDFLyG DLJHVUHVLGXDOVL1RUPHVGHUHIHUqQFLDGHO¶$SqQGL[&'%+53URWHFFLy
HQIURQWGHOVRUROO
&ULWHULVDPELHQWDOVLG HFRHILFLqQFLDHQHOVHGLILFLV'
81(7XEHUtDVGHIXQGLFLyQVHJ~QQRUPDV81((181((181((17XEHUtDVGH39&VHJ~QQRUPDV81(
(181((181((181((181((17XEHUtDVGHSROLSURSLOHQR 33 
VHJ~Q QRUPD 81( (1  7XEHUtDV GH JUHV VHJ~Q QRUPD 81( (1  7XEHUtDV GH KRUPLJyQ VHJ~Q QRUPD 81(
(;

81(
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRHQWUHORFDOHV
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRGHHOHPHQWRVGHIDFKDGDV\GHIDFKDGDV
81((1,620HGLFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\GHORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ3DUWH0HGLFLyQLQVLWXGHO
DLVODPLHQWRDF~VWLFRGHVXHORVDOUXLGRGHLPSDFWRV
81((1,62(YDOXDFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\ORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ
81((1,62$LVODPLHQWRDUXLGRDpUHR3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDOHVSHFWUR
81((1,62$LVODPLHQWRDOUXLGRGHLPSDFWRV3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDOHVSHFWUR
,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(+(5'
3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV*HQHUDOHVGH7XEHULDVGH6DQHDPLHQWRGH3REODFLRQHV2UGHQ
1RUPD,&'UHQDMH2UGHQ
,QVWUXFFLyQGHFDUUHWHUDV,&'UHQDMHVXSHUILFLDO2UGHQ
Peces d'acer galvanitzat:
3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV3*2UGHQ2UGHQ)20
81( 81(  0pWRGR GH HQVD\R SDUD GHWHUPLQDU OD XQLIRUPLGDG GH ORV UHFXEULPLHQWRV JDOYDQL]DGRV DSOLFDGRV D PDWHULDOHV
PDQXIDFWXUDGRVGHKLHUUR\DFHUR81(*DOYDQL]DFLyQHQFDOLHQWH&DUDFWHUtVWLFDV\PpWRGRVGHHQVD\R
Canal exterior d'acer galvanitzat:
81(81(%DQGDV FKDSDV\ERELQDV GHDFHUREDMRHQFDUERQRJDOYDQL]DGDVHQFRQWLQXRSRULQPHUVLyQHQFDOLHQWHSDUD
FRQIRUPDFLyQHQIULR&RQGLFLRQHVWpFQLFDVGHVXPLQLVWUR
Sobre llit d'assentament de formigó:

,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(+(5'
81(81((16LVWHPDVGHFDQDOL]DFLyQHQPDWHULDOHVSOiVWLFRVSDUDHYDFXDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV DEDMD\DDOWDWHPSHUDWXUD HQ
HOLQWHULRUGHODHVWUXFWXUDGHORVHGLILFLRV3ROLSURSLOHQR 33 3DUWH(VSHFLILFDFLRQHVSDUDWXERVDFFHVRULRV\HOVLVWHPD

81(7XEHUtDVGH39&VHJ~QQRUPDV81((181((181((181((181((1
 7XEHUtDV GH KRUPLJyQ VHJ~Q QRUPD 81(  (; 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH
DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ (VWUXFWXUDO (+(  81((1  6LVWHPDV GH FDQDOL]DFLyQ HQ PDWHULDOHV SOiVWLFRV SDUD
HYDFXDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV DEDMD\DDOWDWHPSHUDWXUD HQHOLQWHULRUGHODHVWUXFWXUDGHORVHGLILFLRV3ROLSURSLOHQR 33 3DUWH
(VSHFLILFDFLRQHVSDUDWXERVDFFHVRULRV\HOVLVWHPD

5HFROOLGDG¶DLJHVJULVHVQHJUHVLSOXYLDOV
&RQMXQWG¶HOHPHQWVTXHFRPSRVHQODLQVWDOāODFLyLQWHULRUDEDQVGHODFRQQH[LyDOD[DU[DGHVDQHMDPHQW/D[DU[DLQWHULRUGHO¶HGLILFLKDXUj
GHVHUVHPSUHVHSDUDWLYDHQSOXYLDOVLQHJUHV

&RPSRQHQWV
Tancaments hidràulics: 3RGHQVHUVLIRQVLQGLYLGXDOVDFDGDDSDUHOOFDL[HVVLIzQLTXHVDPEYDULVDSDUHOOVERQHUDVLIzQLFDRSHULFRQVVLIzQLFV
Tubs de petita evacuació:&RUUHVSRQHQDOVWXEVTXHFRQQHFWHQO¶DSDUHOOVDQLWDULDPEHOEDL[DQWPpVSURSHU3RGHQVHUGH39&RSROLSURSLOq
Colālectors:7XEVDPEUHFRUUHJXWKRULW]RQWDO3RGHQVHUGH39&RSROLSURSLOq$QLUDQSHQMDWVGHOIRUMDW
Baixants:7XEVDPEUHFRUUHJXWYHUWLFDO3HUDLJHVQHJUHVLJULVHVSRGHQVHUGH39&RSROLSURSLOq3HUDLJHVSOXYLDOVSRGHQVHUGHFRXUH
SODQ[DG¶DFHUJDOYDQLW]DW]LQFRDPESHFHVGHFHUjPLFD
Ventilacions: (VGLVSRVDUjGHYHQWLODFLyWDQWDOD[DU[DG¶DLJHVUHVLGXDOVFRPDODSOXYLDO3RGHQVHUSULPjULDVHFXQGjULDWHUFLjULDLDPE
YjOYXOHVG¶DLUHDFLyYHQWLODFLy
Canals:&RUUHVSRQDOWUDoDWKRULW]RQWDOGHODUHFROOLGDG¶DLJHVSOXYLDOV3RGHQVHUGHFRXUHSODQ[DG¶DFHUJDOYDQLW]DW]LQFRDPESHFHVGH
FHUjPLFD
Pericons:3RGHQVHUGHSDVDSHXGHEDL[DQWRVLIzQLFV
Boneres i reixes de desguàs: 5HFXOOHQLHYDFXHQOHVDLJHVDFXPXODGHVDOWHUUDGHOVORFDOVKXPLWVLDOHVFREHUWHV
Separador de greixos: 6¶XWLOLW]DUjSHUVHSDUDUJUHL[RVROLVLRIDQJVTXHSURFHGHL[LQGHFXLQHVRJDUDWJHV
Sistema de bombeig i sobreelevació: 6¶LQVWDOāODUjTXDQKLKDJLSDUWGHODLQVWDOāODFLyLQWHULRURWRWDSHUVRWDGHODFRWDGHOSXQWGHFRQQH[Ly
DOD[DU[DGHVDQHMDPHQW
Vàlvules antiretorn de seguretat: 6¶LQVWDOāODUDQSHUSUHYHQLUOHVSRVVLEOHVLQXQGDFLRQVTXDQOD[DU[DH[WHULRUGHVDQHMDPHQWHVVREUHFDUUHJXL
(VVLWXDUDQHQOORFVGHIjFLODFFpVSHOVHXUHJLVWUHLPDQWHQLPHQW
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
5HVLVWqQFLDDO¶DJUHVVLYLWDWGHOHVDLJHVLPSHUPHDELOLWDWWRWDODOVOtTXLGVLJDVRVUHVLVWqQFLDDOHVFjUUHJXHVH[WHUQHVIOH[LELOLWDWSHUDEVRUELU
PRYLPHQWV
&RQWUROLDFFHSWDFLy
7XEVXQLRQVLDFFHVVRULVHOPDWHULDOLHOVHXDFDEDWGLPHQVLRQVLGLjPHWUHVHJRQVHVSHFLILFDFLRQV
3HULFRQVSRXVLWDSHVGHUHJLVWUHGLVSRVLFLyPDWHULDOGLPHQVLRQV
(PPDJDW]HPDWJH/HVSHFHVKDQG HVWDUDSLODGHVHQSRVLFLyKRULW]RQWDOVREUHVXSHUItFLHVSODQHVLHQOORFVSURWHJLWVFRQWUDLPSDFWHV

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(QJHQHUDOO¶H[HFXFLyGHODLQVWDOāODFLyLQWHULRUHVUHDOLW]DUjGHPDQHUDTXHV¶DFRQVHJXHL[LQHOV REMHFWLXVSUHYLVWRVHQHOSURMHFWHVHQVH
PDOPHWUH QL GHWHULRUDU OD UHVWD GH O¶HGLILFL HYLWDQW VRUROOV PROHVWRV SURFXUDQW OHV FRQGLFLRQV QHFHVVjULHV SHU D OD OODUJD GXUDELOLWDW GH OD
LQVWDOāODFLyDL[tFRPOHVPLOORUVFRQGLFLRQVSHOVHXPDQWHQLPHQWLFRQVHUYDFLy
$EDQV GH FRPHQoDU HOV WUHEDOOV GH PXQWDWJH HV IDUj XQ UHSODQWHLJ SUHYL TXH KD GH VHU DSURYDW SHU OD ') 7RWV HOV HOHPHQWV V¶KDQ
G¶LQVSHFFLRQDUDEDQVGHODVHYDFROāORFDFLy+DQG¶HVWDUHQSHUIHFWHHVWDWLQRKDYHUUHEXWFRSVHQHOVHXWUDQVSRUW
/DVHYDLQVWDOāODFLyQRKDG¶DOWHUDUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWV
Tancaments hidràulics.
SLIRQVLQGLYLGXDOVDFDGDDSDUHOO+DGHWHQLUXQGLVSRVLWLXURVFDWGHUHJLVWUHHQHOVHXSXQWPpVEDL[LFRQQH[LRQVSHUDOGHVJXjVLO DSDUHOO
VDQLWDULHQHOVVHXVH[WUHPV(OWDQFDPHQWKLGUjXOLFGHOVLIyKDGHWHQLUXQDDOojULDPtQLPDGHPP1RKDGHWHQLUHVTXHUGHVSRUXV
]RQHVUHVVHTXHVQLG DOWUHVGHVSHUIHFWHVVXSHUILFLDOV&DL[DVLIzQLFD+DGHVHUHVWDQFDDOVHUYHL+DGHTXHGDUDQLYHOODGDLIL[DGDVzOLGDPHQW
DOVXSRUW7ROHUjQFLHVSRVLFLyPPQLYHOOPP6LpVDPEWDSDODFDUDLQIHULRUGHODWDSDKDGHTXHGDUDOPDWHL[QLYHOOTXHHO
SDYLPHQW(OMXQWHQWUHHOSDYLPHQWLODFDL[DVLIzQLFDKDGHTXHGDUFREHUWSHUODWDSD6LpVDPEUHL[HWDODFDUDVXSHULRUGHODUHL[HWDKDGH
TXHGDUDOPDWHL[QLYHOOTXHHOSDYLPHQW/DSRVLFLyKDGHVHUODIL[DGDDOD'7%RQHUDVLIzQLFD/DERQHUDV KDGHVROGDUVREUHXQUHIRUoGH
OjPLQDELWXPLQRVDTXHKDG HVWDUDGKHULGDDODVROHUDHVFDOIDQWODSUqYLDPHQWHQOD]RQDFRUUHVSRQHQWDOSHUtPHWUHGHODERQHUDLIL[DQW
ODDSUHVVLyVREUHODOjPLQD(OPRUWHUKDGHIRUPDUXQDPHVFODKRPRJqQLDTXHV KDG XWLOLW]DUDEDQVG LQLFLDUO DGRUPLPHQW6 KDG DSOLFDU
VREUHVXSHUItFLHVQHWHV6LHOVXSRUWpVDEVRUEHQWV KDG KXPLWHMDUDEDQVG HVWHQGUHHOPRUWHU3HULFRQVVLIzQLFV/HVSHFHVFHUjPLTXHVSHU
FROāORFDUKDQGHWHQLUODKXPLWDWQHFHVVjULDSHUWDOTXHQRDEVRUEHL[LQO DLJXDGHOPRUWHU/ DUUHERVVDWV KDG DSOLFDUSUHVVLRQDQWDPEIRUoD
VREUHO REUDGHFHUjPLFDTXDQDTXHVWDREUDKDJLDFRQVHJXLWHOGHODUHVLVWqQFLDSUHYLVWD$EDQVV KDG KXPLWHMDUODVXSHUItFLH
Tubs de petita evacuació:(OUDPDOPXQWDWKDGHVHUHVWDQF1RKDQGHTXHGDUVHQVHVXEMHFFLyOHVGLVWjQFLHVVXSHULRUVDFP(OUDPDO
QRKDGHWHQLUHQHOVHQWLWGHOUHFRUUHJXWGHVFHQGHQWUHGXFFLRQVGHVHFFLyHQFDSSXQW(OSDVDWUDYpVG HOHPHQWVHVWUXFWXUDOVKDGHWHQLU
XQD IUDQTXtFLD HQWUH  L  PP TXH V KD G DWDFRQDU DPE PDVVLOOD HOjVWLFD (OV WUDPV LQVWDOāODWV PDL QR KDQ GH VHU KRULW]RQWDOV R HQ
FRQWUDSHQGHQW3HQGHQW! 5DGLLQWHULRUGHOHVFXUYDWXUHV! ['WXE(OSURFpVG LQVWDOāODFLyQRKDG DOWHUDUOHVFDUDFWHUtVWLTXHV
GHO HOHPHQW
Colālectors:3HQMDWVGHVRVWUH(OFODYHJXHUyPXQWDWKDGHTXHGDUIL[DWVzOLGDPHQWDO REUDDPEHOSHQGHQWGHWHUPLQDWSHUDFDGDWUDP+D
GHVHUHVWDQFDXQDSUHVVLy! NJFP(OVWXEVV KDQGHVXEMHFWDUSHUPLWMjG DEUDoDGRUHVUHSDUWLGHVDLQWHUYDOVUHJXODUV(OVWUDPV
PXQWDWVPDLQRKDQGHVHUKRULW]RQWDOVRHQFRQWUDSHQGHQW3HQGHQW! 'LVWjQFLDHQWUHOHVDEUDoDGRUHV FP)UDQTXtFLDHQWUH
HOWXELHOFRQWUDWXEPP1RV KDQGHPDQLSXODUQLFRUEDUHOVWXEV(OVFDQYLVGLUHFFLRQDOVLOHVFRQQH[LRQVV KDQGHIHUSHUPLWMjGH
SHFHVHVSHFLDOV7RWVHOVWDOOVV KDQGHIHUSHUSHQGLFXODUPHQWDO HL[GHOWXE
Baixants: (OEDL[DQWPXQWDWKDGHTXHGDUDSORPDWLIL[DWVzOLGDPHQWDO REUDSHUzVHSDUDWGHOSDUDPHQWSHUWDOGHSHUPHWUHIHUSRVWHULRUV
UHSDUDFLRQVRDFDEDWVLSHUHYLWDUTXHOHVSRVVLEOHVFRQGHQVDFLRQVGHOWXEQRPDOPHWLQHOSDUDPHQW+DGHVHUHVWDQF(OVWXEVV KDQGH
VXEMHFWDUSHUPLWMjG DEUDoDGRUHVHQFDVWDEOHV(OSHVG XQWXEQRKDGHJUDYLWDUVREUHHOWXELQIHULRU/HVXQLRQVHQWUHHOVWXEVV KDQGHIHU
VHJXLQWOHVLQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQW/HVXQLRQVHQWUHOHVSHFHVGHFHUjPLFDV KDQGHIHUDPEPRUWHU(OEDL[DQWQRKDGHWHQLUHQHOVHQWLW
GHOUHFRUUHJXWGHVFHQGHQWUHGXFFLRQVGHVHFFLyHQFDSSXQW6LHOVEDL[DQWVYDQYLVWRVLHVSUHYHXXQFHUWULVFG¶LPSDFWHHVSURWHJLUDQ
DGHTXDGDPHQWSHUDDTXHVWIL(OSDVDWUDYpVG HOHPHQWVHVWUXFWXUDOVV KDGHSURWHJLUDPEXQFRQWUDWXEGHVHFFLyPpVJUDQ/DIUDQTXtFLD
HQWUHHOWXELHOFRQWUDWXELHQWUHHOWXELODYDORQDV KDG DWDFRQDUDPEPDVVLOOD6LO¶DOoDGDGHOEDL[DQWpVGHPpVGHSODQWHVFDOGUj
LQWHUURPSUHODVHYDYHUWLFDOSHUWDOGHGLVPLQXLUO¶LPSDFWHGHFDLJXGD/DGHVYLDFLyHVIDUjDPESHFHVHVSHFLDOVLO¶DQJOHGHGHVYLDFLyVHUj
GH(OVWUDPVLQVWDOāODWVPDLQRKDQGHVHUKRULW]RQWDOVRHQFRQWUDSHQGHQW1RPEUHG DEUDoDGRUHVSHUWXE! 'LVWjQFLDHQWUHOHV
DEUDoDGRUHV FP7ROHUjQFLHVG H[HFXFLyGHVSORPVYHUWLFDOV  PP3HUDIHUODXQLyGHOVWXEVQRV KDQGHIRUoDUQL
GHIRUPDUHOVH[WUHPV1RV KDQGHPDQLSXODUQLFRUEDUHOVWXEVGH39&SODQ[D]LQFWLWDQLRFRXUH(OVFDQYLVGLUHFFLRQDOVLOHVFRQQH[LRQV

V KDQGHIHUSHUPLWMjGHSHFHVHVSHFLDOVRWDPEpDPEXQLRQVVROGDGHVHQHOFDVGHEDL[DQWVGHSODQ[D]LQFWLWDQLRFRXUH7RWVHOVWDOOV
V KDQGHIHUSHUSHQGLFXODUPHQWDO HL[GHOWXE/HVSHFHVGHFHUjPLFDKDQGHWHQLUODKXPLWDWQHFHVVjULDSHUWDOTXHQRDEVRUEHL[LQO DLJXD
GHOPRUWHU
Ventilacions: /DVHYDH[HFXFLyFRUUHVSRQDOPDWHL[TXHIDUHIHUqQFLDDOVEDL[DQWV6LODYHQWLODFLypVSULPjULDWLQGUjHOPDWHL[GLjPHWUHTXH
HOEDL[DQWTXHVHUYHL[LSRUWDUjO¶DFFHVVRULHVWjQGDUGTXHJDUDQWHL[LO¶HVWDQTXLWDWSHUPDQHQWGHOUHPDWHQWUHO¶LPSHUPHDELOLW]DWLHOWXE6LOD
YHQWLODFLypVVHFXQGjULDHOGLjPHWUHGHODFROXPQDGHYHQWLODFLyVHUjFRPDPtQLPLJXDODODPHLWDWGHOGLjPHWUHGHOEDL[DQWTXHVHUYHL[6L
ODYHQWLODFLypVWHUFLjULDHOGLjPHWUHGHODFROXPQDpVHOFRUUHVSRQHQWDODWDXODGHO'%+6GH6DOXEULWDWGHO&7(
Canals: *HQHUDOLWDWV/DFROāORFDFLyGHOVWUDPVGHODFDQDOV KDGHFRPHQoDUSHOSXQWPpVEDL[GHOUHFRUUHJXW(OVHXSHQGHQWPtQLPVHUj
GHO39&(OVFDQYLVGHGLUHFFLyKDQG HVWDUIHWVDPESHFHVHVSHFLDOV0DLV KDQGHIHUSHUHVFDOIDPHQWRGHIRUPDFLyGHODFDQDO/D
XQLyHQWUHHOVWUDPVGHODFDQDOV KDGHIHUGHPDQHUDTXHHQTXHGLDVVHJXUDGDO HVWDQTXLWDW/DXQLyHQWUHHOVWUDPVGHODFDQDOV KDGHIHU
DSUHVVLyDPESHFHVGHOPDWHL[PDWHULDO/HVXQLRQVHQWUHOHVFDQDOVLHOVEDL[DQWVKDQG DQDUVROGDGHVDPEVROGDGXUDTXtPLFD'LVWjQFLD
HQWUHVXSRUWV FPHQWUHMXQWVGHGLODWDFLy FP 3ODQ[D/¶HQFDYDOFDPHQWGHOHVOjPLQHV HQODFDQDOGHSODQ[DV KDGH IHU
SURWHJLQWO HOHPHQWHQHOVHQWLWGHOUHFRUUHJXWGHO DLJXD(OVMXQWVGHGLODWDFLyKDQGHVHUHVWDQFV/HVSODQ[HVKDQGHTXHGDUFROāORFDGHVGH
IRUPDTXHHVSXJXLQPRXUHOOLXUHPHQWHQWRWVHOVVHQWLWVUHVSHFWHHOVXSRUW/HVIL[DFLRQVKDQGHVHUGHPHWDOOFRPSDWLEOHDPEHOGHOD
SODQ[D (OV MXQWV HQWUH OHV SHFHV GH SODQ[D GH ]LQF V KDQ GH VROGDU DPE HVWDQ\ /HV XQLRQV HQWUH OHV FDQDOV L HOV EDL[DQWV KDQ G DQDU
VROGDGHV DPE VROGDGXUD G HVWDQ\ D OD FDQDO GH SODQ[D GH ]LQF 'LVWjQFLD HQWUH VXSRUWV   FP HQWUH MXQWV GH GLODWDFLy   FP
(QFDYDOFDPHQWHQWUHOjPLQHVDODFDQDOGHSODQ[DFP6 KDG HYLWDUHOFRQWDFWHGLUHFWHGHODSODQ[DGHFRXUHDPEHOIHUUR]LQFDOXPLQL
DFHUJDOYDQLW]DWRIRVDLODIXVWDGHFHGUH6 KDG HYLWDUHOFRQWDFWHGLUHFWHGHODSODQ[DGH]LQFRSORPDPEHOJXL[HOVPRUWHUVGHFLPHQW
SzUWODQGIUHVFRVLOHVIXVWHVGXUHV(QHOFDVGHO]LQFDPpVFDOHYLWDUHOFRQWDFWHDPEODFDOoO DFHUQRJDOYDQLW]DWLHOFRXUHVHQVHHVWDQ\DU
6 KDG HYLWDUHOFRQWDFWHGLUHFWHGHO DFHUJDOYDQLW]DWDPEHOJXL[HOVFLPHQWVSzUWODQGIUHVFRVODFDOoOHVIXVWHVGXUHV URXUHFDVWDQ\HU
WHFDHWF LO DFHUVHQVHSURWHFFLyFRQWUDODFRUURVLy7ROHUjQFLHVG H[HFXFLySHQGHQWPPPPPWRWDOHQFDYDOFDPHQWHQWUHOHV
OjPLQHVHQODFDQDOGHSODQ[DPP3HFHVFHUjPLTXHV/HVSHFHVKDQGHFDYDOFDUHQWUHHOOHVODYRUDGHODSHFDHQFRQWDFWHDPEHO
UjIHFKDGHTXHGDUHQFDVWDGDSHUVRWDGHOHVSHFHVTXHIRUPHQHOUjIHFLFROODGDDOVXSRUWDPEPRUWHU(OVHQWLWG¶HQFDYDOFDPHQWKDGH
SURWHJLU O HOHPHQW GHOV YHQWV GRPLQDQWV L GHO UHFRUUHJXW G DLJXD (QFDYDOFDPHQW GH OHV SHFHV !   FP 7ROHUjQFLHV G H[HFXFLy
HQFDYDOFDPHQWVPPPP/HVSHFHVSHUFROāORFDUKDQGHWHQLUODKXPLWDWQHFHVVjULDSHUWDOTXHQRDEVRUEHL[LQO DLJXDGHOPRUWHU
4XDQV KDJLQGHWDOODUSHFHVHOWDOOKDGHVHUUHFWHLO DUHVWDYLYDVHQVHHVFDQWRQDPHQWV$OLQHDFLyUHVSHFWHDOSOjQROGHIDoDQDSODQ[D
PPPPPWRWDO39&FHUjPLFDPPPPPWRWDO
Pericons:+DG HVWDUIRUPDWDPESDUHWVGHSHFHVFHUjPLTXHVVREUHVROHUDGHIRUPLJy(OVSHULFRQVDPEWDSDIL[DKDQG HVWDUWDSDWVDPE
HQFDGHOODWFHUjPLFFROODWDPEPRUWHU/DVROHUDKDGHTXHGDUSODQDLDOQLYHOOSUHYLVW(QHOVSHULFRQVQRVLIzQLFVODVROHUDKDGHIRUPDU
SHQGHQWSHUDDIDYRULUO HYDFXDFLy(QHOSXQWGHFRQQH[LyKDG HVWDUDOPDWHL[QLYHOOTXHODSDUWLQIHULRUGHOWXEGHGHVJXjV/HVSDUHWVKDQ
GHVHUSODQHVDSORPDGHVLKDQGHTXHGDUWUDYDGHVSHUILODGHVDOWHUQDWLYHV/HVSHFHVFHUjPLTXHVV KDQGHFROāORFDUDWUHQFDMXQWLOHVILODGHV
KDQGHVHUKRULW]RQWDOV/DVXSHUItFLHLQWHULRUKDGHTXHGDUUHYHVWLGDDPEXQDUUHERVVDWGHJUXL[XQLIRUPHEHQDGKHULWDODSDUHWLDFDEDGD
DPEXQOOLVFDWGHSDVWDGHSzUWODQG(OUHYHVWLPHQWVHFKDGHVHUOOLVVHQVHILVVXUHVRG DOWUHVGHIHFWHV7RWVHOVDQJOHVLQWHULRUVKDQGH
TXHGDUDUURGRQLWV(OSHULFyKDG LPSHGLUODVRUWLGDGHJDVRVDO H[WHULRU*UXL[GHODVROHUD! FP*UXL[GHO DUUHERVVDW! FP3HQGHQW
LQWHULRUG HYDFXDFLyHQSHULFRQVQRVLIzQLFV! 7ROHUjQFLHVG H[HFXFLyDSORPDWGHOHVSDUHWVPPSODQRUGHODIjEULFD
PPPSODQRUGHO DUUHERVVDWPPP/HVSHFHVFHUjPLTXHVSHUFROāORFDUKDQGHWHQLUODKXPLWDWQHFHVVjULDSHUWDOTXHQRDEVRUEHL[LQ
O DLJXDGHOPRUWHU/ DUUHERVVDWV KDG DSOLFDUSUHVVLRQDQWDPEIRUoDVREUHO REUDGHFHUjPLFDTXDQDTXHVWDREUDKDJLDFRQVHJXLWHOGH
ODUHVLVWqQFLDSUHYLVWD$EDQVV KDG KXPLWHMDUODVXSHUItFLH
Boneres: /DWDSDLHOVVHXVDFFHVVRULVKDQGHTXHGDUFRUUHFWDPHQWFROāORFDWVLVXEMHFWDWVDODERQHUDDPEHOVSURFHGLPHQWVLQGLFDWVSHO
IDEULFDQW(QODERQHUDGHJRPDWHUPRSOjVWLFDODOjPLQDLPSHUPHDEOHQRPpVKDGHFDYDOFDUVREUHODSODWDIRUPDGHEDVHGHODERQHUDLQR
KDGHSHQHWUDUGLQVGHOWXEG DTXHVWD/DERQHUDGHIRVDFROāORFDGDDPEPRUWHUKDGHTXHGDUHQUDVDGDDPEHOSDYLPHQWGHOWHUUDW/DEDVH
GHODERQHUDGH39&KDGHTXHGDUIL[DGDDOVXSRUWDPEFDUJROVLWDFVG H[SDQVLy/DERQHUDGH39&RJRPDWHUPRSOjVWLFDV KDGHIL[DUDO
EDL[DQWDPEVROGDGXUDTXtPLFD7ROHUjQFLHVG H[HFXFLyQLYHOOHQWUHODERQHUDGHIRVDLHOSDYLPHQWPP1RV KDGHWUHEDOODUDPESOXMD
LQWHQVDQHXRYHQWVXSHULRUDNPK(OHPHQWVGHJRPDWHUPRSOjVWLFD/DERQHUDV KDGHVROGDUVREUHXQUHIRUoGHOjPLQDELWXPLQRVD
TXHKDG HVWDUDGKHULGDDODVROHUDHVFDOIDQWODSUqYLDPHQWHQOD]RQDFRUUHVSRQHQWDOSHUtPHWUHGHODERQHUDLIL[DQWODDSUHVVLyVREUHOD
OjPLQD(OHPHQWFROāORFDWDPEPRUWHU(OPRUWHUKDGHIRUPDUXQDPHVFODKRPRJqQLDTXHV KDG XWLOLW]DUDEDQVG LQLFLDUO DGRUPLPHQW6 KD
G DSOLFDUVREUHVXSHUItFLHVQHWHV6LHOVXSRUWpVDEVRUEHQWV KDG KXPLWHMDUDEDQVG HVWHQGUHHOPRUWHU
Canal de recollida amb reixa de desguàs: &DQDO/DVROHUDKDGHTXHGDUSODQDDQLYHOODGDLDODIRQGjULDSUHYLVWDDOD'7/DFDL[DKDGH
TXHGDUDSORPDGDLEHQDVVHQWDGDVREUHODVROHUD(OQLYHOOGHOFRURQDPHQWKDGHSHUPHWUHODFROāORFDFLyGHOEDVWLPHQWLGHODUHL[DHQUDVDWV
DPEHOSDYLPHQWR]RQDDGMDFHQWVHQVHVREUHVRUWLUG HOOD(OIRUDWSHUDOSDVGHOWXEGHGHVJXjVKDGHTXHGDUSUHSDUDW/DFDL[DDFDEDGD
KDG HVWDUQHWDGHTXDOVHYROWLSXVGHUHVLGX7ROHUjQFLHVG H[HFXFLyQLYHOOGHODVROHUDPPDSORPDWWRWDOPPSODQRUPPP
HVFDLUDWPPUHVSHFWHHOUHFWDQJOHWHzULF5HL[D(OEDVWLPHQWRODUHL[DIL[DKDGHTXHGDUEHQDVVHQWDWVREUHOHVSDUHWVGHO HOHPHQW
GUHQDQWDQLYHOODGHVDEDQVDPEPRUWHU+DG HVWDUVzOLGDPHQWIL[DWDPESRWHVG DQFRUDWJH/DSDUWVXSHULRUGHOEDVWLPHQWLGHODUHL[DKDQ
GHTXHGDUDOPDWHL[SODTXHHOSDYLPHQWSHULPHWUDODPEHOVHXSHQGHQW/DUHL[DQRIL[DKDGHTXHGDUUHFRO]DGDVREUHHOEDVWLPHQWDWRW
HOVHXSHUtPHWUH/DUHL[DFROāORFDGDQRKDGHWHQLUPRYLPHQWVTXHSXJXLQSURYRFDUHOVHXWUHQFDPHQWSHULPSDFWHREpSURGXLUVRUROOV/HV
UHL[HVSUDFWLFDEOHVKDQG REULULWDQFDUFRUUHFWDPHQW7ROHUjQFLHVG H[HFXFLyJXHU[DPHQWPPQLYHOOHQWUHHOEDVWLPHQWRODUHL[DLHO
SDYLPHQWPPPP(OSURFpVGHFROāORFDFLyQRKDGHSURGXLUGHVSHUIHFWHVQLKDGHPRGLILFDUOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHVSHOPDWHULDO
Separador de greixos: 3HULFyVHSDUDGRUG¶KLGURFDUEXUV+DGHTXHGDUDQLYHOODWLIL[DWVzOLGDPHQWDOVXSRUWRDODEDVH+DGHVHUHVWDEOHD
OHVFjUUHJXHVHVWjWLTXHVLGLQjPLTXHVDOHVTXHHVWDUjVRWPqVHQFRQGLFLRQVGHVHUYHL/HVWDSHVGHUHJLVWUHKDQGHVHUDFFHVVLEOHVLKDQ
GHSHUPHWUHOHVRSHUDFLRQVGHPDQWHQLPHQWQHWHMDLH[WUDFFLyGHSURGXFWHVGHOVHXLQWHULRU7ROHUjQFLHVSRVLFLyPPQLYHOOPP
6LHOPXQWDWJHpVVRWHUUDW/DFDUDVXSHULRUGHODWDSDKDGHTXHGDUDOPDWHL[QLYHOOTXHHOSDYLPHQW(OMXQWHQWUHHOSDYLPHQWLODFDL[D
VLIzQLFDKDGHTXHGDUFREHUWSHUODWDSD
Sistema de bombeig i sobreelevació: /DFDQRQDGDG HYDFXDFLyV KDGHFRQQHFWDUDOWXEG LPSXOVLyLHOPRWRUDODOtQLDG DOLPHQWDFLyHOqFWULFD
/DFDQRQDGDG HYDFXDFLyKDGHVHUFRPDPtQLPGHOPDWHL[GLjPHWUHTXHHOWXEG LPSXOVLyGHODERPED/DERPEDKDGHTXHGDUDOIRQV
GHOSRXDPEHOPRWRUDODVXSHUItFLHXQLWVSHUXQHL[GHWUDQVPLVVLy/DFDQRQDGDG LPSXOVLyKDG DQDUSDUDOāOHODDO HL[GHVGHODERPEDILQV
DODVXSHUItFLH/HVFDQRQDGHVQRKDQGHWUDQVPHWUHFDSWLSXVG HVIRUoDODERPED/HVXQLRQVKDQGHVHUFRPSOHWDPHQWHVWDQTXHV6 KD
GHFRPSURYDUVLODWHQVLyGHOPRWRUFRUUHVSRQDODGLVSRQLEOHLVLJLUDHQHOVHQWLWFRQYHQLHQW/ HVWDQTXLWDWGHOHVXQLRQVV KDGHUHDOLW]DU
PLWMDQoDQWHOVMXQWVDGHTXDWV
Vàlvules antiretorn de seguretat: /DYjOYXODKDGHTXHGDUGHPDQHUDTXHHOVHQWLWGHFLUFXODFLyGHOIOXLGVLJXLKRULW]RQWDORFDSDPXQW(OV
HL[RVGHODYjOYXODLGHODFDQRQDGDKDQGHTXHGDUDOLQHDWV6 KDGHGHL[DUFRQQHFWDGDDOD[DU[DFRUUHVSRQHQW/HVFRQQH[LRQVKDQGHVHU
HVWDQTXHV D OD SUHVVLy GH WUHEDOO /D SRVLFLy KD GH VHU OD UHIOHFWLGD D OD '7 R HQ HO VHX GHIHFWH OD LQGLFDGD SHU OD ') 7ROHUjQFLHV
G LQVWDOāODFLySRVLFLyPP6LYDPXQWDGDHQSHULFyODGLVWjQFLDHQWUHODYjOYXODLHOIRQVGHOSHULFyKDGHVHUODQHFHVVjULDSHUTXq
SXJXLJLUDUHOFRVXQFRSGHVPXQWDWO HL[G DFFLRQDPHQWGHOVLVWHPDGHWDQFDPHQW6LYDPXQWDGDVXSHUILFLDOPHQWODGLVWjQFLDHQWUHODYjOYXOD
LODSDUHWKDGHVHUODQHFHVVjULDSHUDTXHSXJXLJLUDUHOFRVXQFRSGHVPXQWDWO HL[G DFFLRQDPHQWGHOVLVWHPDGHWDQFDPHQW/HVXQLRQV
DPEODFDQRQDGDKDQGHTXHGDUVHJHOODGHVPLWMDQoDQWFLQWHVG HVWDQTXLWDWDGHTXDGHV/ HQURVFDGDHQHOVHXFDVV KDGHIHUVHQVHIRUoDU
QLPDOPHWUHODURVFD$EDQVGHODLQVWDOāODFLyGHODYjOYXODV KDQGHQHWHMDUO LQWHULRUGHOVWXEVLOHVURVTXHVG XQLy(OVSURWHFWRUVGHOHV
URVTXHVDPETXHYDQSURYHwGHVOHVYjOYXOHVQRPpVV KDQGHWUHXUHHQHOPRPHQWG H[HFXWDUOHVXQLRQV
&RQWUROLDFFHSWDFLy
&RQQH[LRQVVROGDGXUHVVHJHOODWVDQFRUDWJHVLGLVWjQFLHVHQWUHVXSRUWV

'LVWjQFLDPtQHQFUHXDPHQWVDPEDOWUHVLQVWDOāODFLRQV
&RPSURYDFLyGHYjOYXOHVGHGHVJXjVPXQWDWJHGHVLIRQVLQGLYLGXDOVLSRWVVLIzQLFVPXQWDWJHGHFDQDOVLHPERUQDOVSHQGHQWVGHOVFDQDOV
EDL[DQWVL[DU[DGHYHQWLODFLy

9HULILFDFLRQV
([HFXFLyGH[DU[HVGHSHWLWDHYDFXDFLy3URYHVG¶HVWDQTXLWDWSDUFLDOLWRWDODOVDSDUHOOVYHULILFDQWWHPSVGHGHVJXjVHOVVLIRQVVRUROOVL
FRPSURYDFLyGHOVWDQFDPHQWVKLGUjXOLFV
(VWDQTXLWDW D OD [DU[D KRULW]RQWDO D FDGD WUDP GH WXE XQLRQV L HQWURQFDPHQWV (OV SHULFRQV L SRXV V¶RPSOLUDQ G¶DLJXD SHU FRPSURYDU
O¶HVWDQTXLWDW/HVSURYHVG¶HVWDQTXLWDWWRWDOHVSRGHQIHUDPEDLJXDDLUHRIXP

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
POWXEVSHWLWDHYDFXDFLyFROāOHFWRUVEDL[DQWVFDQDOVFDQDOVDPEUHL[D
XWSHULFRQVERQHUHVVHSDUDGRUVGHJUHL[RVERPEHVYjOYXOHV

68%6,67(0$&211(;,216

(/(&75,&,7$7

1RUPHVG¶DSOLFDFLy
&RGL7qFQLFGHO¶(GLILFDFLy5'&7('%+(&RQWULEXFLyIRWRYROWjLFDPtQLPDG HQHUJLDHOqFWULFD'%+53URWHFFLyHQIURQW
GHOVRUROO
5HJODPHQWRHOHFWURWpFQLFRSDUDEDMDWHQVLyQ5(%7,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV5'
3URFHGLPHQWDGPLQLVWUDWLXSHUDO¶DSOLFDFLyGHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLy',QVWUXFFLy
&RQGLFLRQVGHVHJXUHWDWHQOHVLQVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVGHEDL[DWHQVLyG¶KDELWDWJHV,QVWUXFFLy
&HUWLILFDWVREUHFRPSOLPHQWGHOHVGLVWjQFLHVUHJODPHQWjULHVG¶REUHVLFRQVWUXFFLRQVDOtQLHVHOqFWULTXHV'2*&
5HJODPHQWVREUHFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDVGHVHJXULGDGHQFHQWUDOHVHOpFWULFDV\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ5'
1RUPHVVREUHYHQWLODFLy\DFFHVRGHFLHUWRVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ%2(
5HJODPHQWRGHOtQHDVDpUHDVGHDOWDWHQVLyQ'
$FWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWHGLVWULEXFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQVXPLQLVWUR\SURFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHHQHUJLD
HOpFWULFD5'
6 KDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD,7&0,(%7
,QVWUXFFLRQHVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV0,(5$7%2(
5HJODPHQWRGHFRQWDGRUHVGHXVRFRUULHQWHFODVH5'
([LJHQFLDVGHVHJXULGDGGHPDWHULDOHOpFWULFRGHVWLQDGRDVHUXWLOL]DGRHQGHWHUPLQDGRVOLPLWHVGHWHQVLyQ5'
81(7RWHVOHV81(FRUUHVSRQHQWVDOVHOHPHQWVTXHFRPSRVHQODLQVWDOāODFLy
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRHQWUHORFDOHV
81((1,620HGLFLyQLQVLWXGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRDOUXLGRDpUHRGHHOHPHQWRVGHIDFKDGDV\GHIDFKDGDV
81((1,620HGLFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\GHORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ3DUWH0HGLFLyQLQVLWXGHO
DLVODPLHQWRDF~VWLFRGHVXHORVDOUXLGRGHLPSDFWRV
81((1,62(YDOXDFLyQGHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQORVHGLILFLRV\ORVHOHPHQWRVGHFRQVWUXFFLyQ
81((1,62$LVODPLHQWRDUXLGRDpUHR3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDOHVSHFWUR
81((1,62$LVODPLHQWRDOUXLGRGHLPSDFWRV3DUDHOFiOFXORGHOYDORUJOREDOGHDLVODPLHQWR\ORVWpUPLQRVGHDGDSWDFLyQDO
HVSHFWUR



&RQQH[LyD[DU[D
&RQMXQWG¶HOHPHQWVTXHFRPSRVHQODFRQQH[LyDOD[DU[DGHO¶HGLILFLILQVDODFDL[DJHQHUDOGHSURWHFFLy &*3 /DVHYDIXQFLypVODGH
FRQQHFWDUVHDOD[DU[DHOqFWULFD/D[DU[DQRUPDOPHQWSHUWDQ\DXQDFRPSDQ\LDTXHODPDQWpLO¶H[SORWDLQ¶DVVHJXUDXQVHUYHLUHJXODWL
UHJXODU/HVGDGHVTXHFDOWHQLUHQFRPSWHGHOD[DU[DRFRPSDQ\LDSHUUHDOLW]DUODFRQQH[LyVyQODSRWqQFLDQHFHVVjULDGHO¶HGLILFLOD
FRQWLQXwWDWGHOVHUYHLLODQHFHVVLWDWRQRG¶(VWDFLyWUDQVIRUPDGRUD&DOFRQqL[HUOHVHVSHFLILFDFLRQVGHODFRPSDQ\LDR$MXQWDPHQWSHUWDO
GHUHDOLW]DUFRUUHFWDPHQWODFRQQH[Ly7RWDODLQVWDOāODFLyDVVROLUjHOPj[LPHTXLOLEULGHFjUUHJXHVHQWUHHOVGLIHUHQWVFRQGXFWRUV(VIDUDQ
VHFWRUVLHVVXEGLYLGLUDQGHPDQHUDTXHOHVSHUWRUEDFLRQVRULJLQDGHVSHUDYDULHVDIHFWLQHOPtQLPSRVVLEOHGHSDUWVGHODLQVWDOāODFLy7RWDOD
LQVWDOāODFLyV¶KDG¶HIHFWXDUWHQLQWHQFRPSWHODQRUPDWLYDYLJHQWHQFDGDVFXQGHOVFDVRV

&RPSRQHQWV
(OVFRPSRQHQWVGHODFRQQH[LyD[DU[DVHUDQHOVVHJHQWV
Escomesa.&RQQH[LyGHVGHOD[DU[DGHGLVWULEXFLyILQVDODFDL[DJHQHUDOGHSURWHFFLy
Caixa general de protecció6¶DOORWJHQHOVHOHPHQWVGHSURWHFFLyGHOHVOtQLHVJHQHUDOVG¶DOLPHQWDFLy$VVHQ\DODO¶LQLFLGHODSURSLHWDWGHOHV
LQVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHVGHOVXVXDULV
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVPtQLPHV
(VFRPHVD3DVVDUjSHU]RQHVGHGRPLQLS~EOLFRFUHDQWVHUYLWXGGHSDV&DOFRQVXOWDUDPEO¶HPSUHVDGHVHUYHLV
(OVPDWHULDOVTXHV¶XWLOLW]LQDODLQVWDOāODFLyV¶KDXUDQG¶DMXVWDUDOVUHTXLVLWVGHOD1RUPDWLYDOHJDOYLJHQW
&RQWUROLDFFHSWDFLy
Escomesa: dels tubs i accessoris:HOPDWHULDOGLPHQVLRQVLGLjPHWUHVHJRQVHVSHFLILFDFLRQV
Caixa general de protecció:PDWHULDOLGLPHQVLRQV

([HFXFLy
/DFRQQH[LyD[DU[DV¶H[HFXWDUjVHJRQVHOTXHHVWDEOHL[LHOSURMHFWHDODOHJLVODFLyYLJHQWDSOLFDEOHDOHVQRUPHVGHERQDFRQVWUXFFLyLD
OHVLQVWUXFFLRQVGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYD(QJHQHUDOO¶H[HFXFLyGHOD[DU[DGHFRQQH[LyHVUHDOLW]DUjGHPDQHUDTXHV¶DFRQVHJXHL[LQHOV
REMHFWLXV SUHYLVWRV HQ HO SURMHFWH VHQVH PDOPHWUH QL GHWHULRUDU OD UHVWD GH O¶HGLILFL FRQVHUYDQW OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH O¶DLJXD GH
VXEPLQLVWUDPHQWUHVSHFWHDODVHYDSRWDELOLWDWHYLWDQWVRUROOVPROHVWRVSURFXUDQWOHVFRQGLFLRQVQHFHVVjULHVSHUODOODUJDGXUDELOLWDWGHOD
LQVWDOāODFLyDL[tFRPOHVPLOORUVFRQGLFLRQVSHOVHXPDQWHQLPHQWLFRQVHUYDFLy6¶KDGHWUHEDOODUVHQVHWHQVLyDOD[DU[D
Escomesa:/HV[DU[HVVRWHUUDGHVHVSURWHJLUDQGHIHQzPHQVGHFRUURVLyLHVIRUoRVPHFjQLFVRGDQ\V
/HVUDVHVKDQGHVHJXLUHOWUDoDWFRUUHFWDPHQWDOLQHDWHQSODQWDLUDVDQWXQLIRUPH(VWLQGUDQHQFRPSWHOHVGLVWjQFLHVPtQLPHVGHOVWXEV
DPEDOWUHVLQVWDOāODFLRQVFRPDUDVDQHMDPHQWJDVDLJXDLWHOHIRQLDHWFFRPSOLQWDPEODQRUPDWLYDYLJHQW

(OVXSRUWGHOVWXEVGHODLQVWDOāODFLyVHUDQUDVHVDPEOOLWGHUHFRO]DPHQWLGHSURIXQGLWDWLDPSODGDYDULDEOHDGHTXDGHVDOGLjPHWUHGHOWXE
$TXHVWVXSRUWYDULDUjVHJRQVHOGLjPHWUHGHOWXELGHOWLSXVGHWHUUHQ\VHJXLQWRUGUHVGHOD')(OWHUUHQ\LQWHULRUGHODUDVDKDXUjG¶HVWDUQHW
GHUHVLGXVYHJHWDFLyLDLJXD
Caixa General Protecció:&DOIL[DUQHODVLWXDFLyGHFRP~DFRUGHQWUHODSURSLHWDWLODFRPSDQ\LD'¶DFRUGDPEODGHPDQGDODLQVWDOāODFLy
FRQVWDUjG¶XQD~QLFD&*3RPpV/DFROāORFDFLyVHUjDODIDoDQDH[WHULRUGHOVHGLILFLVDPEOOLXUHLSHUPDQHQWDFFpV6LODIDoDQDQROOLQGD
DPEODYLDS~EOLFDHVFROāORFDUjHQHOOtPLWHQWUHODSURSLHWDWS~EOLFDLSULYDGD3HUXQDHVFRPHVDVRWHUUDGDHOQtQ[RODSDUHWWLQGUjXQHV
PHVXUHVDSUR[GH[[FPVHSDUDWFPGHWHUUD6LODHVFRPHVDpVDqULDHOPXQWDWJHVHUjVXSHUILFLDOLODGLVWjQFLDGHWHUUDVHUj
GHDPHWUHV6LKLKD~QLFXVXDULRGRVXVXDULVDOLPHQWDWVGHVG¶XQPDWHL[SXQWQRV¶DGPHWPXQWDWJHVXSHUILFLDOHOQtQ[RODODSDUHW
KDGHWHQLUDSUR[[[FPLO¶DOoDGDGHOHFWXUDGHO¶HTXLSHQWUHLP1RV¶KDQGHWUDQVPHWUHHVIRUoRVHQWUHHOFRQGXFWRULOD
FDL[D7ROHUjQFLHVG¶LQVWDOāODFLyPPLDSORPDW
&RQWUROLDFFHSWDFLy
(VFRPHVDHVFRQWURODUDQOHVUDVHVSURIXQGLWDWJUXL[GHOOOLWGHOVWXEVSHQGHQWV7XEVLDFFHVVRULV&RQQH[LRQVGHWXEVLFDL[HVVHJHOODWL
DQFRUDWJHV
&DUDFWHUtVWLTXHVGH&DL[DWUDQVIRUPDGRUL&DL[DJHQHUDOGHSURWHFFLyGLVSRVLFLyFROāORFDFLyLGLVWjQFLHV
7UDoDWLPXQWDWJHGHOtQLHVUHSDUWLGRUHVVHFFLyGHOFDEOHLPXQWDWJHGHVDIDWHVLVXSRUWV7UDoDWGHUDVHVLFDL[HVHQODLQVWDOāODFLyHQFDVWDGD
6XEMHFFLyGHFDEOHV4XDGUHVJHQHUDOV$VSHFWHH[WHULRULLQWHULRULGLPHQVLRQV&RQQH[LRQDWGHFLUFXLWVH[WHULRUVDTXDGUHV

9HULILFDFLRQV
(VFRPHVD&DUDFWHUtVWLTXHVVHJRQVGLjPHWUHLFDEOHMDW
&DL[DJHQHUDOGHSURWHFFLy$OoDGDGHFROāORFDFLyGLVWjQFLHVDOWUHVLQVWDOāODFLRQVLFRQQH[LRQV

$PLGDPHQWLDERQDPHQW
POHOWXELQFORVDSDUWSURSRUFLRQDOGHMXQWHVLFRPSOHPHQWVFRPSOHWDPHQWLQVWDOāODWLFRPSURYDW
PHOOOLWGHOVWXEVO¶DQLYHOODPHQWHOUHRPSOHUWLHOFRPSDFWDWFRPSOHWDPHQWDFDEDW
XWGHODFDL[DJHQHUDOGHSURWHFFLy

3RVWDDWHUUD
eVODLQVWDOāODFLyGHSURWHFFLyLQGHSHQGHQWDOD [DU[DHOqFWULFDXQLGDGLUHFWDPHQWDWHUUDTXHWHFRPDPLVVLyHYDFXDUHOV FRUUHQWVGH
GHIHFWH R GH GHULYDFLy TXH HV SURGXHL[HQ SHU D HYHQWXDO IDOWD G¶DwOODPHQW $ DTXHVWD SUHVD GH WHUUD HV FRQQHFWDUDQ TXDQ Q¶KL KDJL HQ
SURMHFWHOHVSDUWVPHWjOāOLTXHVGHOVGLSzVLWVGHJDVRLOLQVWDOāODFLRQVGHFDOHIDFFLyG¶DLJXDGHJDVFDQDOLW]DWLDQWHQHVGHUjGLRLWHOHYLVLy

&RPSRQHQWV
Punt de connexió a terra:eVXQHOHFWURGHGHPDWHULDOVLQDOWHUDEOHVFRPFRXUHDFHUJDOYDQLW]DWRVHQVHJDOYDQLW]DUDPESURWHFFLyFDWzGLFD
RGHIRVDGHIHUUR
Conductors de posta a terra: 6HUDQGHFRXUHUtJLGQXDFHUJDOYDQLW]DWRXQDOWUHPHWDOODPEXQDOWSXQWGHIXVLy
Línies d’enllaç amb la terra: DPEFRQGXFWRUQXVRWHUUDWDOWHUUHQ\
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions:HOFRQGXFWRUDQLUjDwOODWDPEWXEVGH39&UtJLGRIOH[LEOH
Placa o piqueta de connexió a terra.

([HFXFLy
&RQGLFLRQVSUqYLHV
(QJHQHUDOO¶H[HFXFLyGHODLQVWDOāODFLyLQWHULRUHVUHDOLW]DUjGHPDQHUDTXHV¶DFRQVHJXHL[LQHOV REMHFWLXVSUHYLVWRVHQHOSURMHFWHVHQVH
PDOPHWUHQLGHWHULRUDUODUHVWDGHO¶HGLILFL$EDQVGHFRPHQoDUHOVWUHEDOOVGHPXQWDWJHHVIDUjXQUHSODQWHLJSUHYLTXHKDGHVHUDSURYDW
SHUODGLUHFFLyIDFXOWDWLYD6 KDGHFRPSURYDUTXHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOSURGXFWHFRUUHVSRQHQDOHVHVSHFLILFDGHVDOSURMHFWH(OVPDWHULDOV
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0.- OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI

ESTUDI BÁSIIC DE SEGURETAT
T I SALUT

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, la identificació dels
riscos laborals que poden ser evitats, indicant a tal efecte les mesures tècniques necessàries; la

DEL PROJECTE D'URBANITZA
ACIÓ DE
L'ENTORN DEL
D
TEATRE MUNICIPAL A

relació de riscos laborals que no poden eliminar-se, detallant les mesures preventives i proteccions
tècniques per controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte el factor de coactivitat existent en
l’execució de l’obra; i la seguretat en el manteniment posterior de l’edifici.
Servirà també per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les
seves obligacions respecte a la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament,

MONT
TORNÈS DEL VALLÈ
ÈS

sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre de
prevenció de riscos laborals, i amb el compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre per el qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció



(transposició de la directiva europea sobre seguretat i salut 89/57/CEE).

1.- CARACTERISTIQUES DE L’OBRA

1.1.- DADES GENERALS
-

Denominació projecte: Projecte d'urbanització de l'entorn del teatre municipal, Montornès del
Vallès



-

Promotor: Ajuntament de Montornès del Vallès

-

Autor del projecte: Marc Seguí Pié
Seguí Arquitectura S.L.P



Carrer Joncar 47 Baixos



Telf: 93 309 57 15
-

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: Jordi Albors Fernàndez (Arquitecta Tècnica)
A3 Arquitectura Tècnica, S.C.P.
CIF: 38069759 K
Avinguda Diagonal, 357, Àtic (Barcelona)
Telf: 93 208 24 38

Jordi Albors Fernàndez

A3, ARQUITECTURA TÈCNICA, SCP

-

Duració prevista de l’obra: 4 mesos

-

Nº operaris previst (mitjà, i punta): 6/8






Av. Diagonal 357 5ªpl
5 – 08037 Barcelona – Tel. 932082438 – a3at@a3a
at.com
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El present projecte comporta la urbanització de l'entorn del teatre municipal de Montornès del
1.2.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I ACTUACIONS

Vallès.
Per poder realitzar totes les actuacions, podem definir les següents treballs a realitzar:

Aquest projecte consisteix en l' urbanització de l'entorn del teatre de Montornès del Vallès.
Treballs previs i muntatge d’elements auxiliars

En aquesta fase de l’obra es realitzaran els treballs d’adequació de les zones d’accés, passos de
vianants, de vehicles i implantació de l’obra.
S'habilitarà les diferents casetes d'obra a fer servir per la realització dels treballs, una casetat per
vestuaris, altre per menjador, i es col·locarà caseta sanitària de funcionament químic.
Durant l’execució i depenen de la fase que ens trobem s’haurà de procedir al muntatge de mitjans
auxiliars.
Enderrocs

En aquesta fase d’obra, es realitzaran els treballs d’enderrocs dels diferents elements malmesos,
aquests enderrocs podran ser manuals o amb maquinaria i poden ser des de retirada de mobiliari
urbà, enderroc de paviments y soleres, etc...

Moviments de terres
El moviment de terres a realitzar seran els corresponents a rebaix de terres, compactació,
realització de rases per urbanització

Fonamentació

Es realitzarà la fonamentació corresponent a la creació de l'escala.
Ram paleta
En aquesta fase d’obra es realitzaran treballs d’arquetes d’instal·lacions, i treballs varis de ram
paleta.

Revestiments i acabats

En aquesta fase es realitzaran treballs de col·locació de paviments d’urbanització.

Instal·lacions

En aquesta fase es realitzaran els diferents treballs corresponents a les reparacions de diferents
instal·lacions i elements de les instal·lacions existents o de nova incorporació com la incorporació
del reg automàtic.
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-

Asfaltat i senyalització vial

En aquesta fase es realitzaran els treballs d’asfaltat de la zona de calçada i la realització de les

Interferències o serveis afectats

S'haurà de tenir en compte l'existència del col·legi públic, Palau d'Ametlla cosa que ens generarà
un augment del tràfic en hores determinades, coincidint en l'entrada i sortida dels nenes.

diferents senyalitzacions vials a la zona de la urbanització.

Abans d’iniciar-se els treballs, l’empresa contractista adjudicatària de les obres, haurà de
comprovar que s’han anul·lat tots els serveis existents (llum, aigua i gas), sol·licitant certificat

1.3.- CENTRE ASSISTENCIAL

d’anul·lació a les diferents companyies subministradores.
Els centres assistencials més propers a l’obra són els següents:


-

Entorn de l’obra

Els carrers que envolten l'entorn del teatre de Montornès de Vallès són d'un carril i de direcció

CAP Montornès del Valles
Carrer de Can Parera, núm.7 Montornès del Vallès, Barcelona

única. Cal destacar que un dels edificis veïns és un centre educatiu cosa que ens generarà

Tel:93 572 03 03

interferències tant a l'entrada com en la sortida dels alumnes. Augmentant l'afluència de vehicles i
de vianants. Per aquest motiu durant les operacions de càrrega – descàrrega de materials s’haurà



de preveure no coincidir en les hores de major afluència.

MC Mutual
Carrer del Riu Mogent, núm. 12, 08170 montornès del Vallès

2.- IMPLANTACIÓ I ORGANITZACIÓ D’OBRA

Tel: 93 568 14 42


Hospital Mollet
2.1.- TANQUES, SENYALITZACIONS I PROTECCIONS

Ronda pinetons, núm. 6, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona
Tel: 93 563 61 00

Al ser actuacions puntuals en diferents zones de l'entorn, aquestes estaran delimitades per
tanques mòbils d'un metre d'alçada, i les zones d'aplec de material, es delimitaran perimetralment

Els telèfons d’interès durant l’execució de l’obra són les següents:

amb tanca mòbil de dos metres d'alçada col·locades sobre peus de formigó. En tots els
Ambulancies:

061

tancaments d'obra, es col·locarà senyalització de prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra i ús

Bombers:

080

obligatori dels EPI's

Mossos d’esquadra: 088

En tots els accessos de l’obra es col·locarà senyalització normalitzada de seguretat, així com

Guardia urbana:

l’advertència de sortida maquinària i Stop en el corresponent accés.

092

Dins de l’àmbit d’obra senyalitzarem sempre amb cintes, malla o tanques les zones on existeixi
risc de caiguda de material en alçada, aquestes delimitacions de zones sempre aniran

1.4.- DADES ESPECIFIQUES A TENIR EN COMPTE

acompanyades per senyalització de prohibit el pas i de risc de caiguda d’objectes.
-

Climatologia de la zona

La climatologia específica de la zona no comporta cap risc addicional per la seguretat en l’obra,
per mes que existeix la possibilitat de pluges copioses durant els mesos d’abril, setembre i

2.2.- ACCESSOS I CIRCULACIÓ EN L’ÀMBIT D’OBRA

octubre, les quals tindran afectacions de manera directe sobre els treballs de reparacions de la
urbanització

Tal com s’indica al punt anterior, els accessos a l’interior de l’obra tant de maquinària com de
personal es realitzaran de la següent manera:
-

Al realitzar-se petites actuacions en diferents punts de la urbanització, es farà servir com
accés propi de petita maquinària i dels operaris alguna de les tanques d'obra. No obstant, en
aquelles actuacions on es pugui realitzar un accés diferenciat per operaris i altre per
maquinària, aquests es deixaran marcats i independitzats.
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-

En tot moment, el pas d'accés i sortida de maquinària de les zones de treball, estarà

En el cas d’ús de grups electrògens, si aquests són de mitjana o gran potència hauran de trobar-se

supervisat en tot moment per operari senyalista.

degudament ubicats i legalitzada llur instal·lació malgrat puguin ser de lloguer. Aquests grups

Ha de tenir en compte la delimitació de diferents zones d’actuació, prohibint el pas, en la circulació

electrògens estaran sempre delimitats.

de treballadors.
2.5.- PROCEDIMENT D’ORDRE I NETEJA
2.3.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA
Depenent la fase d’obra i segons les seves necessitats, disposarem de diferents zones d’aplecs,
Abans de l’inici de les obres s’hauran de col·locar o adequar les diferents zones per les
instal·lacions provisionals.

en aquests Estudi de Seguretat i Salut s’ha previst una zona d’aplec de material situada en
l’interior de la parcel·la d’obra, justament a la zona on no es situa l’edifici objecte d’aquest projecte,

En aquest Estudi, tal com hem comentat anteriorment, s'ha previst la col·locació d'una caseta
sanitària de funcionament químic, una caseta vestidor i una caseta menjador

tenint un accés directe de la maquinària.
Depenent de la fase d’obra en que ens trobem, s’habilitaran diferents zones d’aplec de materials.

Es destinarà personal de l’obra o aliè per la correcta neteja de la caseta sanitària i dels diferents
recintes.

A totes aquestes zones d’aplecs es realitzarà un accés a l’interior per operaris i quan pugui accedir
maquinària es realitzarà un accés per maquinària independent de l’accés d’operaris; totes
aquestes zones d’acopi es tancaran perimetralment amb tanca d’obra o malla de senyalització.

2.4.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA OBRA

Les inadequades condicions d’ordre i de neteja de les obres, son causa, directa o indirecta, del
35% dels accidents que es produeixen en construcció, principalment per ensopegades, caigudes,

Es demanarà un provisional d’obra, instal·lat per personal qualificat i amb tots els elements de

puncions, cops contra objectes, etc.

protecció (posta a terra, diferencials, seccionadors, polsadors d’emergència, etc), havent obtingut

Una obra bruta i desordenada és una obra mal dirigida, de costos elevats i plena de riscos

el permís corresponent per part de la propietat i, si cal, de l’empresa subministradora d’energia

perfectament evitables; i si hi ha ordre i neteja en tots els talls, no solament es treballa més

elèctrica i conforme al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especialment a la

còmodament i amb més rapidesa sinó que es compleix amb la primera mesura de xoc per evitar

Instrucció Tècnica IT-BT-033 sobre Instal·lacions provisionals o temporals d’obres

els accidents.

En les instal·lacions provisionals de l’obra, s’haurà de cumplir el Real Decreto 842/2002 de 2 de

El pla de Seguretat i Salut del contractista, haurà d’indicar com pensa afrontar les actuacions

Agosto - ITC BT 33 de forma que:

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

Les envoltants, les preses de corrent i els elements d'instal·lació que estan a la intempèrie han de
complir com a mínim un IP45.

1. Retirada dels objectes i coses innecessàries.

En l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos dispositius que assegurin

2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega.

3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de

En l'alimentació de tots els aparells d'utilització d'haver mitjans de seccionament i tall omnipolar en

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

càrrega.
Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats

utilització. Pla d’evacuació de residus.

en posició oberta.

5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

Cada base o grup de bases de presa de corrent ha d'estar protegida per dispositius diferencials de

6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria. Il·luminació suficient

corrent residual assignada igual com a màxim a 30 mA.

7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport

Tots els equips han de complir amb la norma UNE EN IEC 60439-4

provisionals.

Es realitzarà una distribució, per sectors d’obra, de les línies de l’enllumenat i de la força.
No és permès la distribució de cablejat pel terra sense protecció. En les zones de trànsit de

8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburant o greixos.

vehicles s’adoptaran proteccions específiques per als cablejats i que alhora permetin el pas

9. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

d’aquells.

10. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

Es demanarà un certificat d’instal·lació i un dictamen mensual de verificació de bon funcionament
de la instal·lació signat per personal qualificat.
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3.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN LA REALITZACIO DE L’OBRA

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA
ACTIVITAT: TREBALLS PREVIS
TIPOLOGIA: IMPLANTACIÓ DE LA OBRA

JUNY 2017

F 1/16

FASES D’EXECUCIÓ
1.- Formació de tancament d’obra habilitant entrades i sortides de personal i maquinària
2.- Senyalització d’obra
3.- Delimitar i habilitar zones d’aplecs i de casetes
MAQUINÀRIA A UTILITZAR
- Camió grua
- Grua mòbil
RISCOS MÉS FRECUENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Les tasques a realitzar en la implantació de l’obra es realitzaran abans de l’inici de la
mateixa, es col·locarà el tancat de l’obra, la senyalització necessària tant de seguretat com
de trànsit. També es col·locaran les casetes necessàries durant la implantació de l’obra
(veure plànol implantació d’obra)

-

Les zones d’acopi han d’estar degudament delimitats i senyalitzats perimetralment.

-

S’indicaran les mesures correctores a fi d’evitar danys a les instal·lacions públiques

-

La maquinària tindrà protectors per evitar possibles talls.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades

-

A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A
DIFERENTS NIVELLS",

SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL"
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-

Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "Prohibit
el pas a tota persona aliena a l'obra", "Ús obligatori de casc protector" i "Riscos de caiguda

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

d'objectes".

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

Foto 01: Abans de cap actuació es realitzarà el
tancament perimetral d’obra.

Foto 02: Es col·locarà senyalització d’obres en
tots els accessos.

Foto 03: Les zones exteriors d’obra estaran
degudament senyalitzades

Foto 04: Abans inici obra s’instal·laran les
casetes d’obra.

Foto 05: Es designaran zones d’aplecs i es
senyalitzaran.

Foto 06: Tindrem cura de les instal·lacions
provisionals d’obra.

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de
treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995
(BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
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-

No caminar d’esquenes per la plataforma o caixa del camió

-

Les operacions de càrrega i descàrrega de material, en tot moment es senyalitzaran tant

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

per circulació de vianants com a la zona de calçada i circulació de vehicles.

ACTIVITAT: TREBALLS PREVIS

-

TIPOLOGIA: CÀRREGA - DESCÀRREGA DE MATERIALS

JUNY 2017

F 2/16

Totes les operacions de càrrega – descàrrega de material estaran degudament
supervisades per operari senyalista.

FASES D’EXECUCIÓ

Abans d’iniciar els treballs de càrrega – descàrrega de material, la persona encarregada
de la càrrega – descàrrega de material buscarà a l’encarregat de l’obra per indicar la seva

1.- Càrrega - descàrrega de material de camions situats en exteriors d’obra

presència a l’obra, i l’encarregat l’incidarà la zona on descarregar o carregar.
-

2.- Càrrega - descàrrega de material a interior d’obra

S’ha de moderar la circulació del vehicles de càrrega segons la normativa de circulació
vigent i el transit existent.

MAQUINÀRIA A UTILITZAR

-

Realitzar càrregues, descàrregues, i maniobres a fi d’evitar caigudes d’objectes

- Camió grua

-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

- Grua autopropulsada

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT

- Camió

NIVELL"

RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

-

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

-

Evitar la proximitat d’organs a maquinària en marxa

-

En actuació de reparació es tallarà el subministrament elèctric.

-

Per treballs de càrrega descàrrega, les diferents zones de pas han d’estar netes i sense

-

En els treballs amb càrregues, assegurar-se de no colpejar a altres treballadors,

Els camions i la maquinària de transport disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada,

Quan el transport sigui realitzat per camió que porti transpalé a la caixa del camió, el
transportista, pujarà al camió només quan es tingui que col·locar el transpalet sota el pale
a descarregar o càrregar, un cop col·locat baixarà de la caixa del camió i esperarà fins que
el material s’hagi estret de la caixa del camió i el transpalé s’hagi tornat a col·locar buit a
l’interior de la caixa del camió.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

s’observaran distàncies de seguretat en treballs de maniobra d’utensilis de gran longitud.
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S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la permanència o pas

-

pas de vianants sota o pel costat de les zones de càrrega – descàrrega de material.
Assegurar càrregues i materials adequadament així com la maniobra dels mateixos.

-

d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrera.

Per treballs de càrrega – descàrrega, es realitzarà vigilància del pas de vianants, evitant el

-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

-

restes de material
-

-

de persones sota càrrega suspesa.

MESURES PREVENTIVES
Tots els materials a utilitzar tindran els seus certificats d’ús.

Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants
mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.

CONTACTES ELÈCTRICS

-

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

11

CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
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AUTOBLOCANT
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

ACTIVITAT: TREBALLS PREVIS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

TIPOLOGIA: MARCATGE DE SERVEIS EXISTENTS

JUNY 2017

F 3/16

FASES D’EXECUCIÓ
1.- Abans d’iniciar treballs, es realitzarà una comprovació i marcatge de les instal·lacions existents
a la zona d’obra
MAQUINÀRIA A UTILITZAR
- Radiodetector
RISCOS MÉS FREQÜENTS:

Foto 01: Per grues autopropulsades, abans de la
seva utilització es realitzarà una
implantació de la grua amb l’obertura de
les potes tal i com s’indica al manual d’ús
de la grua.

Foto 02: Quan s’ubiqui una grua mòbil o camió
grua en exterior d’àmbit d’obra, aquesta
zona quedarà delimitada i senyalitzada
en tot moment.

Foto 03: Els materials a carregar – descàrregar
estaran degudament subjectats amb les
eslingues

Foto 04: Per descarregar materials a interior de
rases, es realitzarà amb camió grua o
grua mòbil.

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Abans d’iniciar els treballs de marcatge, l’operari haurà de disposar dels plànols dels
serveis existents a l’obra.

-

En cas de treballar a la zona de carrer, en tot moment l’operari farà ús d’armilla reflectant i
casc.

-

En cas de tenir que treballar en calçada, abans d’iniciar treballs, es col·locarà
senyalitzacions de desviació de transit de vehicles i tanques mòbils delimitant la zona de
treball de l’operari.

-

Per la comprovació dels serveis existents, l’operari farà ús de radiodetector i receptor de
senyals per localitzar els serveis existents a la zona d’obra; un cop localitzades aquestes
es marcaran al terra amb spray localitzant els serveis, i es realitzarà plànol que s’entregarà

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71

13

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71

14

a responsable de l’obra.
-

No s’iniciaran els treballs a obra fins que es faci entrega dels plànols amb els serveis
localitzats.

-

amb el radiodetector i receptor de
senyals.

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA
ACTIVITAT: TREBALLS PREVIS
TIPOLOGIA: TREBALLS EN PROXIMITAT DE SERVEIS EXISTENTS

JUNY 2017

F 4/16

FASES D’EXECUCIÓ
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

1.- Abans d’iniciar treballs, es realitzarà una localització de les instal·lacions de serveis existents,
LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

amb aquests serveis es tindrà que protegir o desviar de forma que abans d’iniciar els treballs
aquestes no afectin a l’execució de l’obra i exposin als operaris a un risc. A l’obra, existeix una
canonada de gas que abans de l’inici dels treballs es tindrà que desviar.
RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

No s’iniciaran els treballs a obra fins que no s’hagin localitzat tots els serveis i s’hagi realitzat
entrega a cap d’obra i encarregat de l’obra entrega dels plànols amb els serveis localitzats.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o
vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT NIVELL" i SNS-310
"MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".
TREBALLS PROXIMITAT LÍNIES ELÈCTRIQUES

-

Per treballs en proximitat a linies elèctriques d’alta tensió:
Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat, compreses entre el punt més proper amb
tensió i la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la
situació més desfavorable.
Les distàncies de seguretat seran les indicades en el RD 614/2001, en funció de la tensió

Foto 01: Abans d’iniciar els treballs d’obra, es
realitzarà una comprovació de serveis

Foto 02: Totes les instal·lacions detectades es
deixaran marcades a obra
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de servei, tal com s'observa a la següent taula:
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utilitzi equips de protecció individual (Epis) específics i convenients per a aquest treball.
En qualsevol cas, es realitzaran cates almenys en dos punts del traçat de la línia elèctrica per
confirmar l'exactitud d'aquest abans d'iniciar els treballs.
TREBALLS PROXIMITAT CONDUCCIONS DE GAS, LÍQUIDS INFLAMABLES O TÒXICS
-

Per Conduccions subterrànies a profunditat igual o menor a 1 més es començarà sempre realitzant
cates a mà, fins a trobar la directriu del tub. Es realitzaran tantes com s'estimen necessàries per
assegurar la posició del conducte.

-

Per conduccions subterrànies a profunditat superior a 1 m s'excavarà amb la màquina fins arribar a
un metre sobre el tub. Localitzada la conducció, s'excavarà amb la màquina fins a una distància de
0,50 m. del tub.

-

Comprovació periòdica de l'existència de gas en l'ambient. En cas de fuga de gas o d'incendi, tot el
personal de l'obra es retirarà més enllà del límit de seguretat senyalitzat.

-

La zona de treball estarà tancada i senyalitzada convenientment, quedant estrictament prohibit
fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada, per la qual cosa s'evitarà
la utilització de màquines de combustió.

-

Tant els compressors com qualsevol tipus d'aparell elèctric (grups electrògens, etc.), Es
col·locaran, sempre que sigui possible, fora d'aquesta zona.

-

Es proveiran i mantindran totes les mesures de protecció col.lectives i enllumenat de senyalització,
quan així ho requereixin els treballs.

-

Si la conducció queda aèria, se suspendrà o apuntalarà i s'evitarà que pugui ser danyada
accidentalment per maquinària, eines, etc. Si el cas ho requereix, es col·locaran obstacles que
impedeixin l'acostament. Es senyalitzarà adequadament el traçat amb cinta i senyal de risc
elèctric.

-

Quan es treballin al costat de canalitzacions de gas realitzant treballs que puguin produir flama o
espurnes, aquestes es protegiran amb mantes ignifugues.

-

En cas de trobar línies elèctriques soterrades a les zones de treball d’obra, els tècnics demanaran
la descàrrega o desviament de la línia elèctrica, en cas de no ser possible es prendran les
següents mesures preventives:
Es podrà excavar mecànicament fins a una distància (projecció vertical i horitzontal) de 0,50 m

TREBALLS PROXIMITAT CONDUCCIONS D’AIGUA
-

canonada en servei. Per sota d'aquesta cota es farà servir la pala manual.
-

longitud, i es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyada per maquinària,

etc.) O la coberta aïllant en cas de cobrir amb sorres o terres.

propietària.
No s'utilitzaran els cables elèctrics que hagin quedat descoberts com esglaó o accés a l'excavació.
El procediment de treball des que s'inicia l'excavació, passant pels apuntalaments corresponents,
canvi d'emplaçament (si escau) i posterior protecció s'efectuarà de conformitat amb la companyia
subministradora elèctrica propietària.
Aquests treballs, de principi a fi, estaran supervisats "in situ" per un responsable dels mateixos.
El responsable dels treballs no permetrà el començament d'aquests, mentre no es comprovi que el
procediment de treball tingui el vistiplau de la companyia elèctrica propietària i que el personal

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71

17

Un cop descoberta la canonada, i en cas que la profunditat sigui superior a la situació de la
conducció, es suspendrà o apuntalarà perquè no es trenqui per flexió en trams d'excessiva

havent continuar l'excavació amb mitjans manuals fins accedir a la protecció (fàbrica de maó, tub,

No es modificarà la posició de cap cable elèctric sense l'autorització de la companyia elèctrica

És aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50 m de la

eines, etc.
-

No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conducció.

-

Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o aixecar càrregues.
TREBALLS PROXIMITAT CONDUCCIONS TELECOMUNICACIONS

-

És aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50 m de la
conducció en servei. Per sota d'aquesta cota, s'utilitzarà la pala manual.

-

Un cop realitzat el descobriment la conducció, i en el cas que la profunditat de l'excavació sigui
superior a la situació de la conducció, es suspendrà o apuntalarà per què no es trenqui per flexió
en trams d'excessiva longitud, i es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que quedi
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malmesa per maquinària, eines, etc.
-

Està totalment prohibit manipular qualsevol element de la conducció en servei de forma que pugui

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

afetar el seu funcionament o existeixi ris per la seva manipulació.

ACTIVITAT: ENDERROCS

No emmagatzemar cap tipus de material sobre la conducció.

TIPOLOGIA: EXTRACCIÓ ELEMENTS PREFABRICATS EXISTENTS

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

JUNY 2017

F 5/16

FASES D’EXECUCIÓ
LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

1.- Extracció de mobiliari existent, elements existents a la parcel·la, de paviments, tancaments,
bancs, fanals, papereres, senyals, etc...
MAQUINÀRIA A UTILITZAR

- Camió
- Camió grua
RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives, proximitat a talls verticals que suposin
bolcades de la maquinària.

Foto 01: Abans d’iniciar els treballs, els serveis
existents es protegiran o desviaran a fi
d’evitar possibles riscos.

Foto 02: Es realitzaran cates per localitzar els
serveis existents a la zona abans d’iniciar
els treballs d’excavacions.

-

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

-

Sempre que sigui necessari treballar des de plataformes elevadores o cistelles elevadores
per l’extracció de prefabricats, els operaris tindran que portar arnès de seguretat i en cas
de tenir que sortir de la plataforma de treball per realitzar algun treball, l’operari es lligarà a
un punt fix.

-

Els operaris que utilitzin plataformes elevadores o cistelles elevadores hauran d’estar
capacitats i tenir la formació per poder fer ús d’elles.
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-

Per l’extracció d’elements prefabricats, s’utilitzaran mitjans auxiliars protegits, tenint
especial cura en la subjecció del prefabricat, el domini del balanceig mitjançant cables si
és necessari i el muntatge exacte abans de treure els suports de la grua.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

-

Subjectar adequadament les càrregues

-

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

-

S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la permanència o pas
de persones sota càrrega suspesa.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

Foto 01: Delimitarem la zona d’actuació amb
tanca mòbil.

Foto 02: Per l’extracció d’elements prefabricats
es farà ús de mitjans auxiliars adequats

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
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-

En cas de realitzar repicats o enderrocs de revestiments en zones interiors tancades,
s’instal·laran ventiladors per l’extracció d’aire i incorporació d’aire net de l’exterior.

-

d’obra i senyalitzacións d’obra en cas de que aquest es trobi en exterior del límit d’obra.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA
ACTIVITAT: ENDERROCS
TIPOLOGIA: ENDERROCS I DESMUNTATGES MANUALS

Els contenidors per l’evacuació de runa, estaran degudament delimitats amb tanca mòbil

JUNY 2017

F 6/16

FASES D’EXECUCIÓ

1.- Diferents enderrocs i desmuntatges que puguin realitzar-se durant el transcurs de les obres.

-

Protegir als treballadors contra la projecció de partícules i talls.

-

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

-

Subjectar adequadament les càrregues

-

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

En cas d’existir desnivells al enderrocar algun element, es col·locarà barana de protecció
un cop enderrocat aquest.

MAQUINÀRIA A UTILITZAR

-

- Camió
- Martell pneumàtic

En enderrocs d’elements on existeixi risc de caiguda d’alçada, els operaris portaran en tot
moment arnés de seguretat i es lligaran a línia de vida previament habilitada o punt fixe
d’ancoratge.

RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

-

operaris que treballin en aquesta zona, portin arnés i vagin lligats en tot moment a

CONTACTES ELÈCTRICS

aquestes línies de vida habilitades. Un cop realitzat l’enderroc d’escales i forjats, a planta

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

es protegiran les caigudes d’alçada amb la col·locació de baranes de protecció deixant el
forat d’escala i forjat degudament protegit.
-

NIVELL"

-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar

Es senyalitzarà i delimitarà la zona d’actuació amb tanca metàl·lica d’un metre d’alçada

No s’iniciaran els treballs a obra fins que no s’hagin localitzat tots els serveis i s’hagi

localitzats.
S’acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les sense servei
en cas de que sigui necessari, segons les instruccions de l’empresa subministradora.
-

Tota la runa produïda per l’enderroc s’evacuarà fins el contenidor de runa. Es regaran les
runes a fi de reduir la generació de pols.
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S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la permanència o pas

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

realitzat entrega a cap d’obra i encarregat de l’obra entrega dels plànols amb els serveis
-

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

de persones sota càrrega suspesa.

evitant la circulació de personal per aquesta zona de treball.
-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT

atropellaments.
-

En cap cas es treballarà sobre la mateixa vertical. A nivell de sòl s’acotaran les zones de
treball i es disposarà de senyalització de prohibit el pas i risc de caiguda de materials.

MESURES PREVENTIVES
-

Pels treballs d’enderroc d’escales i forjats, s’habilitaran línies de vida per tal que els

23

CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
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S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ACTIVITAT: ENDERROCS
TIPOLOGIA: ENDERROCS AMB MAQUINÀRIA

JUNY 2017

F 7/16

FASES D’EXECUCIÓ

1.- Enderroc de soleres
2.- Enderroc de paviments
3.- Etc..
4.- Càrrega de runa sobre camió
MAQUINÀRIA A UTILITZAR

Foto 01: Abans d’iniciar treballs, es realitzarà
tancament de tot el perímetre d’actuació.

Foto 02: En tot moment els operaris portaran els
E.P.I.’s necessaris pels treballs

- Camió
- Martell pneumàtic
- Retroexcavadora
RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

Es senyalitzarà i delimitarà la zona d’actuació amb tanca metàl·lica d’un metre d’alçada
evitant la circulació de personal per aquesta zona de treball.

-

No s’iniciaran els treballs a obra fins que no s’hagin localitzat tots els serveis i s’hagi
realitzat entrega a cap d’obra i encarregat de l’obra entrega dels plànols amb els serveis
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-

localitzats.

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions

S’acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les sense servei

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD

en cas de que sigui necessari, segons les instruccions de l’empresa subministradora.

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

S’haurà de respectar tant per operaris com per maquinària l’àrea de treball de la
maquinària.

-

L’inici de moviment de cada màquina aturada es senyalitzarà acústicament.

-

Tota la runa produïda per l’enderroc s’evacuarà fins el contenidor de runa. Es regaran les

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

runes a fi de reduir la generació de pols.
-

Es senyalitzaran els desnivells i es compactaran les runes per evitar bolcades de
maquinaria.

-

Els contenidors per l’evacuació de runa, estaran degudament delimitats amb tanca mòbil
d’obra i senyalitzacións d’obra en cas de que aquest es trobi en exterior del límit d’obra.

-

Protegir als treballadors i la maquinària contra la projecció de partícules.

-

Subjectar adequadament les càrregues

-

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Per treballs en que operaris hagin d’accedir a la zona d’enderrocs, les maquinàries
mantindran les distàncies de seguretat i no actuaran en l’àmbit on estiguin treballant els
Foto 01: Abans d’iniciar treballs, es realitzarà
tancament de tot el perímetre d’actuació.

operaris.
-

Foto 02: En tot moment els operaris portaran els
E.P.I.’s necessaris pels treballs

Es senyalitzarà el desviament de vianants i el recorregut a seguir, i s’habilitaran passos de
vianants provisionals.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

-

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
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màquines i terres abocades.
-

Per accedir el personal d’obra a l’interior de rases es col·locarà escales de mà, que
sobresortiran un metre a la seva part superior i s’ancoraran a la part superior per mantenir
la seva estabilitat.

-

S’apuntalaran totes aquelles edificacions existents a l’obra i amb risc de despreniment, que
es trobin al costat de l’excavació.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

-

ACTIVITAT: MOVIMENT DE TERRES

Senyalitzar les instal·lacions públiques a fi de prendre mesures correctores per no danyarles.

TIPOLOGIA: EXPLANACIÓ I EXCAVACIÓ DE RASES

JUNY 2017

F 8/16

FASES D’EXECUCIÓ

1.- Explanació de terreny
2.- Excavació de rases de fonaments
3.- Estintolaments

-

Comprovar l’existència d’ambients asfixiants en el fons de rases o túnels

-

Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert.

-

Realitzar càrregues, descàrregues, i maniobres a fi d’evitar caigudes d’objectes

-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

MAQUINÀRIA A UTILITZAR
-

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de
vianants.

- Camió
- Pala carregadora
- Retroexcavadora

-

RISCOS MÉS FRECUENTS:

-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

-

La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada,

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.

CONTACTES ELÈCTRICS

d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrera.

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

-

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives, proximitat a talls verticals que suposin
bolcades de la maquinària.

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

MESURES PREVENTIVES
-

Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants

CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

Anul·lació d’empentes actives mitjançant apuntalament i separacions adequades de
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S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA
ACTIVITAT: MOVIMENT DE TERRES
TIPOLOGIA: REALITZACIÓ D’ESTINTOLAMENT D’EXCAVACIONS

JUNY 2017

F 9/16

FASES D’EXECUCIÓ

1.- Estintolament de rases i excavacions.
MAQUINÀRIA A UTILITZAR

Foto 01: En el cas de no existir espai al perimetre
d’excavació es col·locarà barana de
protecció

Foto 03: Senyalitzarem adequadament els
desnivells i les diferents zones de pas en
interior d’obra.

Foto 02: A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de
treball

- Camió
- Càmió grua
RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

Foto 04: Es realitzaran entibacions de les
excavacions de rases.

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Sempre que l’excavació sigui igual o superior a 1,20 metres de profunditat, es realitzarà
estintolament de la rasa; en profunditats inferiors es recomana la col·locació d’un
apuntalament a la part superior de l’excavació.

-
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L’amplada de l’excavació a de ser suficientment ample per poder realitzar l’estintolament
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-

amb comoditat.
-

-

-

Abans d’iniciar els treballs, s’acotaran les conduccions de serveis que puguin presentar

interior de l’excavació.

interferències, deixant sense servei en cas necessari, d'acord amb les companyies

-

En el desestintolament, es treuran les puntes de les fustes.

subministradores.

-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

Els estintolaments poden ser:
-

Quallada: Es cubreix totalment la paret de l’excavació

-

Semiquallada: Es cubreix el 50 % de la paret de l’excavació

-

Lleugera: Es cubreix menys del 50 % de la paret de l’excavació

Els estintolaments a realitzar seran calculats previament per l’empresa contratista i seran
adequats per l’empenta produït pel terreny.

-

No es passaran càrregues dels elements de l’estintolament per sobre dels operaris.

-

Les fustes o planxes dels estintolaments han d’estar en contacte amb el terreny, ja sigui

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

amb les terres de la paret de l’excavació com amb terres de reomplert de l’espai existent
entre l’estintolament i la paret de l’excavació.
-

Abans d’iniciar els treballs d’estintolaments, es realitzarà neteja i retiraran aquells elements
que es puguin desprendre de la paret de la rasa.

-

L’estintolament s’anirà realitzant segons es vagi realitzant l’excavació, sempre mantenint
unes distàncies mínimes de seguretat respecte els treballs d’excavació.

-

Durant les operacions d’estintolament i desestintolament, s’extremarà la vigilància dels
talussos. Aquestes operacions es realitzarà sota una vigilància constant des de l’exterior
de la rasa.

-

Tots aquells elements corresponents a l’estintolament han d’estar en un estat correcte i
sense defectes.

-

Sempre que sigui possible s’habilitarà bastida tubular d’accés amb escales per accedir a

L'inici de moviment de cada màquina parada es senyalitzarà acústicament i

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions

lluminosament.
-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

-

Es guardaran les distàncies de seguretat en la circulació de vehicles i màquines

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.
-

Els estintolaments es revisaran i comprovaran a l’inici de la jornada abans de començar els
treballs.

-

Es paralitzaran els treballs a realitzar al peu dels estintolaments, sempre que no es pugui
garantir l'estabilitat del terreny o aquest ofereixi dubtes, en aquest cas, abans de realitzar
qualsevol treball s'ha de reforçar o apuntalar l’estintolament.

-

No es realitzaran treballs d’estintolament d’excavacions amb inclemències climàtiques com
pluges i neu.

-

No s’accedirà a interior d’excavació fent ús dels codals o puntals de l’estintolament.

-

Per accedir a interior d’excavacions s’habilitaran accessos adequats através d’escales de
mà ancorades superiorment per assegurar la seva estabilitat i sobresortint 1 metre a la
seva part superior.
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Foto 05: Segons es vagi realitzant l’excavació,
aquesta s’anirà estintolant mantenint les
distàncies de seguretat amb els treballs
d’excavació

Foto 06: A nivell de carrer i al perímetre de
l’excavació estintolada es col·locarà
barana de protecció.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA
ACTIVITAT: MOVIMENT DE TERRES
TIPOLOGIA: REOMPLERT DE TERRES I COMPACTACIÓ

JUNY 2017

F10/16

FASES D’EXECUCIÓ

1.- Treballs de reomplert de terres
2.- Compactació de terres
Foto 01: L’espai entre puntals serà el suficient
per poder treballar i segons indiqui el
càlcul de l’estintolament.

Foto 02: L’amplada de la rasa serà el suficient
per garantir la col·locació de
l’estintolament

MAQUINÀRIA A UTILITZAR

- Camió
- Pala carregadora
- Retroexcavadora
- Compactadora
RISCOS MÉS FREQÜENTS:

Foto 03: Els puntals a utilitzar estaran en un bon
estat ús, en cas contrari no es col·locaran

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT

Foto 04: Es realitzaran entibacions de les
excavacions de rases.
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CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71

36

EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

Senyalitzar les instal·lacions públiques a fi de prendre mesures correctores per no danyarles.

-

S’acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant sense servei en
cas necessari, d'acord amb les companyies subministradores.

-

L'inici de moviment de cada màquina parada es senyalitzarà acústicament i

CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

ROBA D’ALTA VISIBILITAT

lluminosament.

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions

-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD

-

Es guardaran les distàncies de seguretat en la circulació de vehicles i màquines

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

-

Es col·locaran topes a límit de les excavacions per les maquinàries de reomplert de terres.

-

La maquinària de compactació de terres disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada,
d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrera.

-

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

-

No s’acopiaran en la proximitat del tall vertical de l’excavació, sino que es mantindran unes
distàncies de seguretat.

-

Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives, proximitat a talls verticals que suposin
bolcades de la maquinària.

-

Pels treballs de reomplert de terres i compactació, no es traurà tot l’estintolament de
l’excavació, s’anirà traient segons es vagi reomplint de terres.

-

Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert.

-

Es regarà freqüentment les terres a fi d’evitar la producció de pols.

-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

-

Foto 01: Els operaris portaran tots els E.P.I.’s
necessaris pel seu treball.

Foto 02: S’habilitaran zones de pas per vehicles i
vianants degudament senyalitzades

Foto 03: La zona de treball estarà en tot moment
degudament delimitada i senyalitzada

Foto 04: La maquinària disposarà de cabina amb
pòrtic antibolcada, d’extintor i dispositiu

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants
mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.

-

A nivell de carrer i en la part superior de l’excavació es col·locarà barana de protecció, que
no es retirarà fins a l'execució del nivell del carrer.

-

S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la permanència o pas
de persones sota càrrega suspesa.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
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CONTÀCTES TÈRMICS

d’avisador acústic de marxa enrera.

DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Abans d’iniciar treballs en interior de rasa, es realitzarà estintolament en els talls verticals
del terreny, per anular empentes i evitar desprendiments de terres

-

Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal, màquines i camions per evitar
atropellaments.

-

Per accedir a interior d’excavació o en arquetes s’habilitaran accessos adequats através
d’escales de mà ancorades superiorment per assegurar la seva estabilitat i sobresortint 1
metre a la seva part superior.

-

Col·locar baranes en les obertures de terreny a partir d’una alçada de 1,5 metres, per
evitar caigudes de personal, o delimitar zones prohibides d’accés.

-

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de barana
de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui capaç de

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml.
-

ACTIVITAT: RAM DE PALETA
TIPOLOGIA: REALITZACIÓ D’ARQUETES

JUNY 2017

F11/16

L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys
0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball.

FASES D’EXECUCIÓ

-

Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de treball
i es col·locarà el senyal SNS-307 "Risc de caiguda d'objectes", quedant terminantment

1.- Realització d’arquetes amb obra ceràmica o bloc de formigó
2.- Arrebossats interiors d’arqueta

prohibit el pas per sota de la bastida.
-

MAQUINÀRIA A UTILITZAR

En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents:
1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar
per damunt de les espatlles.

- Camió grua
- Grua torre

2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos
sense travaments.

RISCOS MÉS FRECUENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus
CONTACTES ELÈCTRICS

de bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats.

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
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4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als
cavallets per sogalls i no poden volar més de 0,20m.
5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.
-

Es prohibeix adossar les bastides a tancaments acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà
de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït.

-

Tot el cablejat d’obra estarà en tot moment en bon estat i sense unions entre cables.

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

-

39

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

Foto 03: A nivell superior d’excavació, es
col·locarà barana de protecció o tanca
mòbil ancorada al terra i senyalització.

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

Foto 04: Per accedir a interior d’arqueta
s’habilitarà escala de mà degudament
col·locada. Quan sigui possible es
col·locarà bastida tubular d’escales.

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD

ACTIVITAT: REVESTIMENTS I ACABATS

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

TIPOLOGIA: PAVIMENTS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

JUNY 2017

F12/16

FASES D’EXECUCIÓ
1.- Col·locació de paviments de formigó
2.- Col·locació de paviments prefabricats
MAQUINÀRIA A UTILITZAR
- Serra radial
RISCOS MÉS FRECUENTS:

Foto 01: El terreny on es realitzarà l’arqueta,
estarà degudament estintolada.

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

Foto 02: El personal d’obra portarà els E.P.I’s i la
roba de treball adequada pels treballs a
realitzar.

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-
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Es tancarà l’obra i la zona de treball, a fí d’evitar el pas i la caiguda de vianants.
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-

Protegir tots els treballs d’altura mitjançant proteccions col·lectives e individuals coherents
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions

en cada treball.

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD

-

En baixa tensió protecció de contactes directes e indirectes.

-

Quan no sigui possible la col·loció d’una protecció col·lectiva a les zones de treball, es

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

disposaran cordes o cables de retenció, o altres punts fixos per a l'ancoratge dels arnesos
de seguretat.
-

No es treballarà sota la vertical d’altres treballs, en cas de ser així, es col·locarà protecció
amb marquesina o mampara de protecció.

-

Realitzar càrregues, descàrregues, i maniobres a fi d’evitar caigudes d’objectes

-

L’acopi de material s’apilarà ordenadament de forma paletitzada sobre superfícies
horitzontals de forma que no pugui caure.

-

El material no s’acopiarà en zones de pas de manera que obstaculitzin la circulació de
vianants.

-

Tot el material acopiat a zones exteriors d’obra, estarà degudament delimitat amb tanca
mòbil i degudament senyalitzat amb senyalització d’obres i prohibició de pas.

-

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Tots els pous, registres, etc., existents a les zones de treball, es mantindran amb les tapes
col·locades i, si no, amb tapes provisionals o baranes.

-

El tall de peces, es realitzarà en locals oberts o a d’intempèrie per evitar l’acumulació de
pols.

-

Tot el cablejat d’obra estarà en tot moment en bon estat i sense unions entre cables.

-

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

-

Protecció contra contactes elèctrics directes e indirectes.

-

Protecció de les eines de tall mitjançant protectors i pantalles.

-

Protecció en no accedir als òrgans de tall, parts del cos.

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Foto 01: Les zones de treball estaran en tot
moment degudament delimitades i
senyalitzades

Foto 02: Totes les obertures de façana hauran
d’estar protegides en tota l’alçada.

Foto 03: Per la col·locació de paviments, es
recomanable que els operaris portin
genolleres.

Foto 04: En treballs en que no es pugui col·locar
una protecció col·lectiva, l’operari portarà
arnés de seguretat i es lligarà a punt fixe
o línia de vida habilitada. La zona de
treball, estarà delimitada amb

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
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senyalització de prohibit el pas.

-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

Es senyalitzarà i delimitarà la zona d’actuació amb tanca metàl·lica d’un metre d’alçada
evitant la circulació de personal per aquesta zona.

-

S'habilitaran accessos obligats a les zones de treball degudament protegits.

-

Per accedir a interior d’excavacions s’habilitaran accessos adequats através d’escales de
mà ancorades superiorment per assegurar la seva estabilitat i sobresortint 1 metre a la
seva part superior.

-

En el cas de canalitzacions elèctriques, en cap moment es treballarà en tensió.

-

Sempre que l’excavació sigui igual o superior a 1,30 metres de profunditat, es realitzarà
estintolament de la rasa; en profunditats inferiors es recomana la col·locació d’un
apuntalament a la part superior de l’excavació.

-

Els estintolaments a realitzar seran calculats previament per l’empresa contratista i seran
adequats per l’empenta produït pel terreny.

-

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

amb comoditat.

ACTIVITAT: TREBALLS INSTAL·LACIONS
TIPOLOGIA: MUNTATGE DE CANALITZACIONS

L’amplada de l’excavació ha de ser suficientment ample per poder realitzar l’estintolament

JUNY 2017

-

F13/16

S’identificaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les sense
servei en cas necessari, d'acord amb les companyies subministradores.

FASES D’EXECUCIÓ

-

L'inici de moviment de cada màquina parada es senyalitzarà acústicament i lluminosament

1.- Muntatge de canalitzacions a cel obert

-

Es guardaran les distàncies de seguretat en la circulació de vehicles i màquines.

-

No es passaran càrregues per sobre dels operaris ni de vianants.

-

Tot el material acopiat haurà d’estar degudament delimitat amb tanca mòbil d’obra i

MAQUINÀRIA A UTILITZAR
- Camió
- Camió grua
- Grua autopropulsada

senyalització d’obres i prohibició de pas a tota persona aliena.
-

L’acopi de materials es realitzarà de forma adequada en llocs habilitats, delimitats i
degudament senyalitzats.

RISCOS MÉS FRECUENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

-

perimetral amb barana de protecció ancorada al terra.

CONTACTES ELÈCTRICS
-

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

Les màquines portaran els elements de protecció contra la projecció de partícules i talls,
en cap moment es manipularan aquestes proteccions.

-

En cas de càrregues - descàrregues de materials, s’hauran de subjectar adequadament
les càrregues.

-

Realitzar les maniobres de moviment de materials i càrregues de forma que no impliquin
cops.

-

Abans de realitzar maniobres de tot tipus, comprobar la idoneitat de sujecció de càrregues
i maniobres de grues i altres màquines.

-

Durant els treballs on existeixi risc d’incendi en proximitat de canonades de serveis de gas,
aquestes es protegiran amb mantes ignifugues.

MESURES PREVENTIVES

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71
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-

En treballs que puguin produir risc d’incendi, es col·locaran extintors junt la zona de treball.

-

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

-

En treballs de canalitzacions en safates exteriors, sempre que sigui possible es treballarà
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des de mitjans auxiliars adequats pels treballs a realitzar.
-

Sempre que sigui possible, es farà ús de bastides tubulars mòbils homologades.

-

En cas de fer ús de cistelles o plataformes elevadores, els operaris faran ús d’arnés de
seguretat. A més, els operaris que facin ús d’aquests mitjans auxiliars, hauran de tenir la
formació específica per fer ús d’aquests mitjans auxiliars.

-

En el cas de fer ús de escales de tisora degut a que no fos possible la col·locació de
bastida tubular o cistelles o plataformes elevadores, s’habilitarà línia de vida, i l’operari
portarà en tot moment arnés de seguretat i es lligarà a la línia de vida habilitada durant
l’execució dels treballs.

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

-

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

Foto 01: Per col·locació de canalitzacions
exteriors, es farà ús de mitjans auxiliars
adequats

Foto 02: Es col·locaran estintolament de rases
adequats per cada tipus d’excavació.

Foto 03: A nivell superior d’excavació, es
col·locarà barana de protecció o tanca
mòbil ancorada al terra i senyalització.

Foto 04: Les zones de treball, quedaran
degudament senyalitzades i delimitades
amb tanques mòbils o cintes de balisar

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
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EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general.

-

En actuació de reparació es tallarà el subministrament elèctric.

-

Protegir els treballs en alçada mitjançant mesures col·lectives e individuals per evitar
caigudes de personal.

-

Assegurar càrregues i materials adequadament així com la maniobra dels mateixos.

-

En els treballs amb càrregues, assegurar-se de no colpejar a altres treballadors,
s’observaran distàncies de seguretat en treballs de maniobra d’utensilis de gran longitud.

-

No manipular substàncies inflamables sense seguir les instruccions del fabricant

-

No treballar sense proteccions respiratòries i de ventilació adequades que en cada cas
requereixin.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

-

En baixa tensió evitar contactes directes e indirectes.

-

No treballar amb maquinària i eines portàtils que no es conegui perfectament el seu

ACTIVITAT: INSTAL·LACIONS

funcionament per evitar lesions.

TIPOLOGIA: INSTAL·LACIONS

JUNY 2017

F14/16

-

Les màquines i eines portàtils accionades per electricitat, seran de doble aïllament.

-

Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxitallada, fuites de mànega i bufadors,

FASES D’EXECUCIÓ

vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels manorreductors i manòmetres.
-

1.- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions

Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor i es protegiran
del sol.

2.- Clavagueram i sanejament
3.- Instal·lacions elèctriques

-

Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls.

4.- Instal·lació d’aigua

-

Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb
tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i

MAQUINÀRIA A UTILITZAR

l'operativitat de les proteccions de la instal·lació.
-

- Camió grua

Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions i
absències de puntejats.

- Bufador
-

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

RISCOS MÉS FRECUENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS

CONTACTES ELÈCTRICS

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
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CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
49

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
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-

CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

Per suprimir la tensió d’una instal·lació, primer s’ha d’identificar la zona en què s’ha de fer
la feina i, tret que hi hagin raons essencials per fer-ho d’una altra manera, cal seguir el
procés següent, que es desenvolupa seqüencialment en cinc etapes (cinc regles d’or):
1. Desconnectar (la part de la instal·lació en la qual s’ha de treballar).

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions

2. Prevenir qualsevol possible realimentació.

de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD

3. Verificar l’absència de tensió.

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

4. Posada a terra i curtcircuit.
5. Protegir contra elements propers que tenen tensió i establir una senyalització
de seguretat per delimitar la zona de treball (cal tenir en compte el Reial decret
485/1997, de 14 d’abril, sobre senyalització de seguretat i salut a la feina).
Des del moment en què es suprimeix una de les mesures adoptades inicialment per
efectuar la feina sense tensió, en condicions de seguretat (cinc regles d’or), es considera
que la part de la instal·lació afectada està en tensió.
-

En cas de treballar en proximitat de tensió elèctrica, en tot moment es mantindran les
distàncies de seguretat amb les línies elèctriques. Les distàncies de seguretat seran les
indicades en el RD 614/2001.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

-

ACTIVITAT: TREBALLS INSTAL·LACIONS
TIPOLOGIA: TREBALLS ELÈCTRICS

En cas d’actuació per reparació o manteniment es tallarà el subministrament elèctric,
procedint abans de qualsevol treball a separar la part de la instal·lació sobre la que s’ha

JUNY 2017 F 14/16

d’actuar de la resta de la instal·lació que pugui estar en funcionament. Procediment
LOTOC (consignació i bloqueig)

FASES D’EXECUCIÓ

-

1.- Treballs elèctrics en mitja tensió
2.- Treballs elèctrics en baixa tensió.

qualsevol manipulació.
-

RISCOS MÉS FRECUENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de

Els comprovadors de tensió, estaran protegits i dotats de puntes de proba aïllades, de
forma que no produexin cortocircuïts o arcs durant la realització de les medicions. Mai es
farà ús de làmpades o timbres com detectors de tensió.

CONTACTES ELÈCTRICS

-

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

El tipus d'instal·lació elèctrica del lloc de treball i les característiques dels seus
components s'han d'adaptar a les condicions específiques del lloc on es desenvolupen els
treballs de l'activitat i dels equips elèctrics (receptors) que vagin a utilitzar-se. Per aquest
motiu s'han de tenir en compte factors com les característiques conductores del lloc de
treball (superfícies molt conductores, aigua o humitat), la presència d'atmosferes
explosives, materials inflamables o ambients corrosius i qualsevol altre factor que pugui
incrementar significativament el risc elèctric.

-

En cas d’haver de que treballar en interior d’armaris, en proximitat de zones en tensió,
caldrà la presència de pantalles d’interposició o protecció no conductores amb la
senyalització corresponent de risc elècric, per evitar el contacte directe.

-

En funció dels treballs que desenvolupi cada operari, aquest haurà de tenir una formació
/capacitació mínima tal i com s’indica el següent quadre:

MESURES PREVENTIVES
-

Sempre que sigui possible es treballarà en instal·lacions sense tensió.
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cops, ferides i erosions.
-

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

-

En cas d’obertura i tancament de rases, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall d’obra
per evitar el risc d’ensopegades.

-

És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense
la utilització de les clavilles masclefemella.

-

Sempre que sigui posible, es farà ús de bastides tubulars mòbils o plataformes o cistelles
elevadores.

-

En cas de fer ús d’escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, de fusta o fibra de vidre (mai
escales metàl·liques), dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura,
per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.

-

Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament
(categoria II).

-

Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades
i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.

-

L'accés a recintes independents destinats al servei elèctric o la realització de proves o

-

realitzant, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la

laboratoris), estarà restringit als treballadors autoritzats, o al personal, sota la vigilància

companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per a la

continuada d'aquests, que hagi estat prèviament informat dels riscos existents i les

connexió, que seran els últims a instal·lar-se.

precaucions a prendre. Les portes d'aquests recintes s'han de senyalitzar indicant la

-

prohibició d'entrada al personal no autoritzat. Quan al recinte no hi hagi personal de servei,
-

les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics,

L'obertura de celdes, armaris i altres embolcalls de material elèctric està restringida a

d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
-

treballadors autoritzats només podrà realitzar-se, en el cas que l'empresari per al qual
aquests treballen i el titular de la instal · lació no siguin una mateixa persona, amb el

-

-

-

En tot moment les zones de treball estaran degudament delimitades amb tanques mòbils o
cintes i malles de senyalització, i senyalització indicativa d’obres, evitant l’accés de
personal no autoritzat a la zona de treball.

-

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.

-

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar

No treballar amb maquinària i eines portàtils que no es conegui perfectament el seu

l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de

funcionament per evitar lesions.

pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb els E.P.I.’s

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall d’obra net i

necessaris.

endreçat.
-

es realitzarà entubats i enterrats a rases.

Protegir els treballs en alçada mitjançant mesures col·lectives i individuals per evitar

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
-

En xarxes exteriors, la instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts,

coneixement i permís d'aquest últim.

caigudes de personal.
-

Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de

autoritzat.

treballadors autoritzats.L'accés als recintes i l'obertura dels embolcalls per part dels

-

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal
abans d’iniciar-se, per evitar accidents.

les portes han de romandre tancades de manera que s'impedeixi l'entrada del personal no
-

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica que s’estigui

assajos elèctrics (centrals, subestacions, centres de transformació, sales de control o

-

Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran xarxes verticals o baranes de

tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i

protecció o es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades.

l'operativitat de les proteccions de la instal·lació.

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar
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-

Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions i

d'explosivitat. Efectuar mesuraments continuats per verificar que, en tot moment, els

absències de puntejats.

nivells de contaminant es mantenen per sota dels límits acceptables.

En les instal·lacions provisionals de l’obra, els embolcalls, les preses de corrent i els

En tot cas, en aquest tipus d'emplaçaments cal evitar la formació d'arcs elèctrics o

elements d'instal·lació que estan a la intempèrie han de complir com a mínim un IP45.

espurnes que puguin actuar com a fonts d'ignició.

En l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos dispositius que

A les zones de treball amb risc d’incendi o explosió, es tindrà que tenir especial cura amb

assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega.

l’electricitat estàtica. Per evitar aquestes càrregues electroestàtiques es prendran les

En l'alimentació de tots els aparells d'utilització d'haver mitjans de seccionament i tall

següents mesures preventives:

omnipolar en càrrega.

a) Eliminació o reducció dels processos de fricció.

Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser

b) Evitar, en el possible, els processos que produeixin polvorització, aspersió o caiguda

bloquejats en posició oberta. Procediment LOTOC (Consignació i bloqueig)

lliure.

Cada base o grup de bases de presa de corrent ha d'estar protegida per dispositius

c) Utilització de materials antiestàtics (politges, moquetes, calçat, etc.) o augment de la

diferencials de corrent residual assignada igual com a màxim a 30 mA.

conductivitat (per increment de la humitat relativa, ús d'additius o qualsevol altre mitjà)

Tots els equips han de complir amb la norma UNE EN IEC 60439-4
-

d) Connexió a terra, i entre si quan sigui necessari dels materials susceptibles d'adquirir

Les zones de treball estaran degudament senyalitzades amb senyals indicatives de risc

càrrega, especialment, dels conductors o elements metàl·lics aïllats

elèctric.
-

e) Utilització de dispositius específics per a l'eliminació de càrregues electrostàtiques. En

Sempre que sigui posible s’evitarà treballar en instal·lacions elèctriques, en emplaçaments

aquest cas la instal·lació no ha d'exposar als treballadors a radiacions perilloses.

en atmosferes amb risc d’incendi o explosió. En cas de que es realitzin treballs en aquests

f) Qualsevol altra mesura per a un procés concret que garanteixi la no acumulació de

tipus de recintes amb risc d'incendi o explosió, es realitzaran seguint un procediment que

càrregues electrostàtiques

redueixi al mínim aquests riscos, per això es limitarà i controlarà, la presència de

-

S'habilitaran accessos a les zones de treball degudament protegits.

substàncies inflamables a la zona de treball, i s'evitarà l'aparició de focus d'ignició, en

-

Tots els treballadors portaran els E.P.I.’s adequats per l’actuació a realitzar.

particular, en cas que existeixi, o pugui formar-se, una atmosfera explosiva. En aquest cas

-

El personal farà ús de guants dielèctrics i parpelines dielèctriques, en cas de tenir que

queda prohibida la realització de treballs o operacions (canvi de làmpades, fusibles, etc.)

moure qualsevol cable elèctric en tensió.
-

en tensió, excepte si s'efectuen en instal·lacions i amb equips concebuts per operar en
aquestes condicions, que compleixin la normativa específica aplicable.

Es prendran les proteccions necessàries davant el risc de contacte elèctric en ambients
humits.

Abans de realitzar el treball, es verificarà la disponibilitat, adequació al tipus de foc

-

Protegir les màquines contra la projecció de partícules i talls, així com als treballadors.

previsible i bon estat dels mitjans i equips d'extinció. Si es produeix un incendi, s'han de

-

Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

desconnectar les parts de la instal·lació que es puguin veure afectades, llevat que sigui

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin

necessari deixar-les en tensió per actuar contra l'incendi, o que la desconnexió comporti

visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

perills potencialment més greus que els que poden derivar del mateix incendi.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Els treballs els duran a terme treballadors autoritzats; quan s'hagin de fer en una
atmosfera explosiva, els realitzaran treballadors qualificats i han de seguir un procediment
prèviament estudiat.
Les instal · lacions i equips elèctrics utilitzats en emplaçaments amb risc d'incendi o
explosió de complir els requisits específics continguts en els reglaments electrotècnics
d'alta i de baixa tensió.
Abans d'entrar en un espai tancat en què hi hagi risc d'incendi o explosió causa de la
presència de gasos i vapors, caldrà comprovar l'atmosfera existent mitjançant un equip
adequat. En cas de detectar algun tipus de gas, es procedirà a identificar i localitzar la font
de contaminació, procedir a eliminar-la o, si no és possible, controlar-la mitjançant
ventilació (natural o, si cal, forçada) fins a reduir la contaminació a nivells allunyats del límit
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CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
GUANTS DIELÈCTRICS
ARNES DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
EQUIPS DE DETECCIÓ DE GASOS
EQUIPS AUTÒNOMS DE RESPIRACIÓ
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PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

Foto 03: Tots els riscos elèctrics estaran
degudament senyalitzats

Foto 04: Els operaris faran ús dels E.P.I.’s
necessaris per evitar el contacte elèctric.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA
ACTIVITAT: TREBALLS D’ASFALTAT I SENYALITZACIÓ VIAL
TIPOLOGIA: ASFALTAT
Foto 01: La zona de treball estarà degudament
delimitada.

Foto 02: La zona de treball estarà degudament
delimitada i en bon estat d’ordre i neteja

JUNY 2017 F 15/16

FASES D’EXECUCIÓ

1.- Treballs d’asfaltat
MAQUINÀRIA A UTILITZAR

- Camió
- Pala carregadora
- Aplanadora asfaltadora
- Barredora autopropulsada
- Esparcidora d’asfalt
- Fresadora
- Pavimentadora
- Compactadora
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SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

MESURES PREVENTIVES
-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

La zona de treball estarà degudament tancada i senyalitzada.

-

L'inici de moviment de cada màquina parada es senyalitzarà acústicament i
lluminosament.

-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

-

Es guardaran les distàncies de seguretat en la circulació de vehicles i màquines

-

Tota la maquinària disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada, d'extintor i de dispositiu
avisador acústic de marxa enrera.

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

-

La maquinària mantindrà les distàncies de seguretat respecte els desnivells existents.

-

Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives, proximitat a talls verticals que suposin

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

bolcades de la maquinària.
-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

-

En tot moment els operaris faran ús dels E.P.I.’s necessaris.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran senyals SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

-

No s’accedirà a la maquinària d’asfaltat quan aquesta estigui en moviment.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE
SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER

LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT
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Foto 01: Els operaris portaran tots els E.P.I.’s
necessaris pel seu treball.
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Foto 02: La zona de treball estarà en tot moment
degudament delimitada i senyalitzada
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Foto 03: La maquinària disposarà de cabina amb
pòrtic antibolcada, d’extintor i dispositiu
d’avisador acústic de marxa enrera.

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

Foto 04: En tot moment es mantindran les
distàncies de seguretat amb la
maquinària.

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

MESURES PREVENTIVES
-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

La zona de treball estarà degudament tancada i senyalitzada.

-

En treballs a calçada, es col·locaran les senyalitzacions i tancaments necessaris desviant
la circulació de vehicles de la zona de treball.

-

L'inici de moviment de cada màquina parada es senyalitzarà acústicament i
lluminosament.

-

En tot moment el personal encarregat dels treballs de pintura, tindrà coneixement dels
productes i pintures a utilitzar.

-

Tota la maquinària portarà senyalització acústica i visual de marxa enrere.

-

Es guardaran les distàncies de seguretat en la circulació de vehicles i màquines

-

Tota la maquinària disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada, d'extintor i de dispositiu
avisador acústic de marxa enrera.

-

Les pintures s’enmagatzenaran en zones habilitades sense risc d’incendi i en llocs que
estiguin a l’ombra. També s’instal·larà un extintor. Aquestes zona d’acopi es senyalitzarà

RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

amb senyals de prohibició de foc.

ACTIVITAT: TREBALLS D’ASFALTAT I SENYALITZACIÓ VIAL
TIPOLOGIA: PINTURA DE SENYALS VIALS

JUNY 2017 F 16/16

-

La zona de treball, en tot moment estarà degudament ventilada.

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.

FASES D’EXECUCIÓ

-

La maquinària mantindrà les distàncies de seguretat respecte els desnivells existents.

-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

1.- Treballs de pintura de senyalització de vials

-

En tot moment els operaris faran ús dels E.P.I.’s necessaris.

MAQUINÀRIA A UTILITZAR

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran senyals SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

- Fresadora
RISCOS MÉS FREQÜENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASC DE SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES DE

CONTACTES ELÈCTRICS
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LINIES DE VIDA HORITZONTALS
MOSQUETONS
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SEGURETAT
CALÇAT SEGURETAT. BOTES D’AIGUA
CALÇAT SEGURETAT. BOTES PER
SOLDADOR
ULLERES I PANTALLES
ULLERES I PANTALLES PER
SOLDADOR
PROTECCIONS AUDITIVES.
ORELLERES
PROTECCIONS AUDITIVES. TAPS
MASCARETES AUTOFILTRANTS
MASCARETES SENCERES I MITJANES
GUANTS
ARNÉS DE SEGURETAT
CINTURÓ DE SEGURETAT
SISTEMA ANTICAIGUDES RETRACTIL
LINIES DE VIDA VERTICALS
PUNY D’ASCENS, DESCENSOR I
AUTOBLOCANT

Foto 01: En cas d’ocupar la calçada, es
col·locaran les senyalitzacions de
circulació corresponents indicant
l’estretament de calçada i desviament de
vehicles.

ROBA DE TREBALL
ROBA D’ALTA VISIBILITAT

Foto 02: Els operaris en tot moment faran ús de
roba reflectant.

S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

4.- DANYS A TERCERS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

RISCOS I MESURES PREVENTIVES A TERCERS
TIPOLOGIA: DANYS A TERCERS

JUNY 2017

F 1/1

RISCOS MÉS FRECUENTS:
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX
NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
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CONTACTES ELÈCTRICS
INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
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TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
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MESURES PREVENTIVES
MESURES PREVENTIVES
-

Perfecte estat dels equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de

Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que

maniobra, mànegues i tot el utillatge elèctric per evitar corrents de defecte en la

transiten pels voltants de l'obra:

maquinària a ells connectada.

-

Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, o d’obra de 2m. d'alçada, separant el

-

En les instal·lacions provisionals de l’obra, les embolcalls, les preses de corrent i els
elements d'instal·lació que estan a la intempèrie han de complir com a mínim un IP45.

perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior.

En l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos dispositius que

-

En els treballs en alçada es delimitaran les zones on hagi risc de caiguda d’objectes

-

Col·locació de senyalització de seguretat i pannells informatius per vianants

-

En tot moment les zones de vorera per pas de vianants, estaran netes.

omnipolar en càrrega.

-

En cas d’ocupació de la vorera per l’implantació a l'obra, es canalitzarà el trànsit de

Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser

-

assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega.
En l'alimentació de tots els aparells d'utilització ha d'haver mitjans de seccionament i tall

vianants l’altre vorera del carrer col·locant senyalitzacions per vianants. Durant els treballs

bloquejats en posició oberta.

de càrrega i descàrrega de material i de formigonat, en cas de realitzar un tall, es

Cada base o grup de bases de presa de corrent ha d'estar protegida per dispositius

col·locaran tanques i senyals de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill.

diferencials de corrent residual assignada igual com a màxim a 30 mA.
Tots els equips han de complir amb la norma UNE EN IEC 60439-4

En cas d’acopi puntual en carrer fóra de la zona d’obra es procedirà a la delimitació i
-

senyalització.

Perfecte estat del quadres, clavilles i preses, així com no situar-se en zones mullades per
evitar contactes directes. Els empalmaments guardaran les prescripcions de seguretat.

-

No s’accediran amb conductors en ambients explosius i inflamables

-

No es procedirà a reparacions de maquinària en tensió.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
5.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS
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Foto 05: Tindrem cura de les instal·lacions
provisionals d’obra.
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Foto 06: Tots els riscos elèctrics estaran
degudament senyalitzats
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MAQUINÀRIA
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MESURES PREVENTIVES
-

Senyalitzar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines per evitar
atropellaments.

-

Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives, proximitat a talls verticals que suposin
bocades de la maquinària.

-

Anulació d’empentes actives mitjançant apuntalament i separacions adequades de
màquines i terres vertides.

-

Senyalitzar les instal·lacions públiques a fi de prendre mesures correctores per no danyarles.

-

Comprovar l’existència d’ambients asfixiants en el fons de rases o túnels

-

Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert.

-

Realitzar càrregues, descàrregues, i maniobres a fi d’evitar caigudes d’objectes

-

En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.

-

A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL"

-

i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".

Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de
vianants.

-

Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants
mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.

-

La barana situada en part superior d’excavació no es retirarà fins a l'execució del nivell del
carrer. S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la permanència
o pas de persones sota càrrega suspesa.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
TIPOLOGIA: DE LA MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

JUNY 2017

-
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La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic antibolcada,
d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrera.

RISCOS MÉS FRECUENTS:

-

Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.
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MESURES PREVENTIVES

Foto 01: Evitarem proximitat a talls verticals que
suposin bolcades de la maquinària.

Foto 02: La maquinària disposarà de cabina amb
pòrtic antibolcada, extintor i dispositiu
d’avisador acústic de marxa enrera

-

Col·locar baranes en front al maquinista

-

Protecció amb cinturó de seguretat als operaris de muntatge.

-

Assegurar la càrrega, amb coherència amb la naturalesa de la mateixa, així com les
eslingues, i la capacitat de la càrrega de la grua a cada distància, de manera que quedi
garantida la càrrega, maniobra i descàrrega.

-

Complir les prescripcions tècniques del fabricant en quant a la utilització de la grua,
conservada perfectament i amb les revisions necessàries. No maniobrar amb cables que
produeixin efectes de tirant o esforços laterals.

-

Que es compleixin amb els coeficients de seguretat de cada òrgan.

-

Col·locar mitjans adequats a cada planta per la descàrrega de la grua, tal com baranes, o
mitjans de caiguda al buit, així com perfecta estabilitat de les plataformes.

-

No tocar amb els cables els forjats. El personal disposarà d’un sistema de protecció per
evitar la caiguda la buit.

Foto 03: Senyalitzarem les zones de pas de
vianants separant-les de la maquinària

Foto 04: Es realitzaran estintolaments de les
excavacions.

-

Es cuidarà l’estat de totes les eines i aparells d’unió, a fi d’evitar trencadures d’elements

-

Tindran tots els limitadors, apropiats a cada càrrega i funció.

-

No s’admetran desploms en buit superiors a 20 cm.

-

Connexions amb clavilles antihumitat, amb preses de terra corresponents, així com els
mecanismes de protecció davant contactes directes e indirectes.

-

Separació a línies elèctriques aèries amb cables despullats tant en alta tensió com en
baixa tensió, amb distància mínima de 5 m.

-

Assistència al gruista per la realització de maniobra, així com zona assignada al mateix
millorant la visió.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
TIPOLOGIA: DE LA MAQUINARIA D’ELEVACIÓ

JUNY 2017
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-

Càrregues adequades a les eslingues

-

Col·locar en base al llast que s’indica en el llibre de muntatge de la grua.

-

Assenyalar en el braç de la grua, les càrregues admissibles.

-

Evitar les càrregues rasants de la grua sobre els acabaments de les cobertes on estigui el
personal.
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-

Col·locar vents en les localitats on el vent superi els 80 Km/h

-

Col·locar vents quan es superi l’alçada màxima admissible autoestable.

-

Limitar els radis d’acció de grues coincidents

-

Zonificar les àrees de domini visual preferencial del gruista a fi d’obtenir sempre domini de
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visió
-

Complir els terminis mínims de conservació i manteniment de la grua fins i tot amb
paralització de l’obra.

-

No superar els coeficients de seguretat admissibles a cada part de la grua

-

Col·locar terres a tota la part metàl·lica de la grua, amb la resistència adequada a cada
tipus de terreny, a fi d’evitar contactes directes e indirectes

-

Les maniobres es realitzaran d’acord a les normes de la bona mecànica i estabilitat.

INUNDACIONS
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MESURES PREVENTIVES
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-

Les plantaformes elevadores mòbils de personal es divideixen en:
Grup A: Són les que la projecció vertical del centre de gravetat (cdg) de la càrrega
està sempre a l'interior de les línies de bolcada.
Grup B: Són les que la projecció vertical del cdg de la càrrega pot estar a l'exterior
de les línies de bolcada.
En funció de les seves possibilitats de translació, es divideixen en tres tipus:
Tipus 1: La translació només és possible si la PEMP es troba en posició de
transport.
Tipus 2: La translació amb la plataforma de treball en posició elevada només pot ser
manada per un òrgan situat al xassís.

Foto 01: Per grues autopropulsades, abans de la
seva utilització es realitzarà una
implantació de la grua amb l’obertura de
les potes tal i com s’indica al manual d’ús
de la grua.

Foto 02: Quan s’ubiqui una grua mòbil o camió
grua en exterior d’àmbit d’obra, aquesta
zona quedarà delimitada i senyalitzada
en tot moment.

Tipus 3: La translació amb la plataforma de treball en posició elevada pot ser
manada per un òrgan situat a la plataforma de treball.
-

Tots els operaris que facin ús de les plataformes elevadores mòbils, portaran en tot
moment arnés de seguretat.

-

Tota la maquinaria d’elevació portarà elements estabilitzadors.

-

La plataforma de treball estarà provista de barana de protecció perimetral i amb una
superfície antilliscant

-

La plataforma de treball disposarà de punts d’ancoratge per poder ancorar l’arnés de
seguretat.

-

Les plataformes elevadores mòbils autopropulsades portaran dispositiu limitador automàtic
de velocitat de trasllat.

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
TIPOLOGIA: DE LES PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS

JUNY 2017

La plataforma ha de tenir dos sistemes de comandament, un primari i un secundari. El
primari ha d'estar sobre la plataforma i accessible per a l'operador. Els comandaments
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secundaris han d'estar dissenyats per substituir els primaris i han d'estar situats per ser
accessibles des del terra.
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-

fàcil comprensió segons codis normalitzats.
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Els sistemes de comandament han d'estar perfectament marcats de forma indeleble de

Tots els comandaments direccionals han d'activar en la direcció de la funció tornant a la
posició d'atur o neutra automàticament quan es deixi d'actuar sobre ells. Els
comandaments han d'estar dissenyats de manera que no puguin ser accionats de forma
inadvertida o per personal no autoritzat.
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-

Totes les plataformes de treball han d'estar equipades amb sistemes auxiliars de descens,
sistema retràctil o de rotació en cas de fallada del sistema primari.

-

La plataforma de treball ha d'estar equipada amb un sistema de parada d'emergència
fàcilment accessible que desactivi tots els sistemes d'accionament d'una forma efectiva,
d'acord amb la norma UNE-EN 418 Seguretat de les màquines. Equip d'aturada
d'emergència, aspectes funcionals.

-

Tots els operaris que facin ús de les plataformes elevadores mòbils tindran una formació
específica per fer ús d’aquestes. A més, hauran de ser autoritzats per l’empresa per poder
utlitzar la plataforma elevadora mòbil.

-

En tot moment la zona de treball, estarà degudament delimitada a nivell de terra amb
tanques mòbils o cintes de senyalització.

-

En tot moment es mantindran les distàncies de seguretat amb els obstacles que hi hagin a
la zona de treball.

-

En cap moment s’utilitzarà la plataforma elevadora mòbil com grua.

-

Està totalment prohibit manipular o desconectar els sistemes de seguretat de la plataforma

Foto 01: En tot moment els operaris portaran
arnés de seguretat durant els treballs a
les plataformes elvadores mòbils.

elevadora mòbil.
-

Foto 02: La zona de treball, estarà degudament
delimitada amb tanques mòbils.

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el
cos en el seu interior lligat a l’estructura amb arnés de seguretat.

-

No es pot permetre que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant
a la plataforma.

-

No és permès col·locar-se entre els elements d’elevació de la màquina.

-

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per
l’estructura.

-

No s’utilitzaran mitjans auxiliars com escales o bastides sobre la plataforma per guanyar
alçada.

-

Al finalitzar els treballs, s’estacionarà la màquina adequadament. Es tancarà tots els
contactes i es verificarà l’inmobilització de la màquina, falcant les rodas si fos necessari.

-

Es cuidarà l’estat de totes les eines i aparells d’unió, a fi d’evitar trencadures d’elements

-

Separació a línies elèctriques aèries amb cables despullats tant en alta tensió com en
baixa tensió, amb distància mínima de 5 m.

-

Complir els terminis mínims de conservació i manteniment de la plataforma elevadora
mòbil, fins i tot amb paralització de l’obra.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
TIPOLOGIA: DE LES MAQUINES PORTATILS

JUNY 2017
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Foto 01: Les eines de tall estaran protegides amb
protectors

Foto 02: Es dotaran als operaris de proteccions
adequades a fi d’evitar la projecció de
partícules

MESURES PREVENTIVES
-

Disposar les màquines - eines portatils d’acord amb les normes del Reglament
Electrotècnic per baixa tensió, per evitar contactes directes e indirectes.

-

Protegir la maquinària mitjançant protectors de forma que no puguin atrapar-se parts del
cos i vestit.

-

Fer servir eines de tall amb protectors.

-

Proteccions personals adequades a fi d’evitar projeccions de partícules.

-

Es tallarà el subministrament en màquines per la seva reparació o conservació i s’impedirà
la posta en marxa mentre hi hagi permanència de personal.

-

Es zonificarà el radi d’acció d’òrgans mòbils de manera que no existeixin contactes a
persones o altres màquines.

-

Utilització d’aigua en la producció de pols, en màquines compatibles

-

Es protegirà el personal del soroll superior al admissible. Quan aquest fos danyí al públic,
es col·locarà en habitacles aïllats acústicament o amb amortiguació sonora.

-

Es limitaran les vibracions de forma qeu no ocasionin despreniments.

-

En contacte amb l’aigua, es protegirà al personal amb proteccions individuals o col·lectives
segons de que tracti el treball.

-

Els productes abrasius o càustics es guardaran en llocs apropiats i s’utilitzaran per
personal especialitzat, segons normes homologades.

-

Les percussions estimades que puguin produir lesions, es prendran mides a fi de limitar
fins usos admissibles, bé mitjançant operadors mecànics o maquinària alternativa.

-

S’utilitzaran pantalles protectores en soldadura per arc i autògena.

-

S’utilitzaran messures col·lectives e individuals a fi d’evitar caigudes de personal

RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
TIPOLOGIA: DELS MITJANS AUXILIARS
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NIVELL
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT
NIVELL
CAIGUDA D’OBJECTES
DESPLOM/MANIPULACIÓ
ENFONDRAMENT O ENSORRAMENT
CAIGUDA D’OBJECTES DESPRESSOS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
COPS CONTRA OBJECTES IMMOBILS
CAIGUDA O COLAPSE DE BASTIDES
TALLS. COPS AMB OBJECTES O
EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O
PARTÍCULES
ATRAPAMENT AMB OBJECTES
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE
MAQUINÀRIA
SOBREESFORÇOS
EXPOSICIÓ A FACTORS D’AMBIENT
EXTREMS
CONTÀCTES TÈRMICS

INHALACIÓ SUBSTÀNCIES NOCIVES
CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES
CAUSTIQUES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS
EXPLOSIONS
INCENDIS
DEFLAGRACIONS
INUNDACIONS
ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS
VIUS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB
VEHICLES
EXPOSICIÓ A SOROLL
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
VOLCADES I FALSES MANIOBRES DE
MAQUINARIA
ASFIXIA
DANYS INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

1m

h
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MESURES PREVENTIVES
-

Les bastides tindran com a mínim a partir de 2 metres d’alçada, barana d’1 m. sobre la

Foto 01: S’habilitaran bastides tubular amb
escales per accés a interiors
d’excavacions i diposits.

Foto 02: Les escales de mà estaran degudament
col·locades i ancorades a la seva part
superior

seva plataforma, passamans intermig i sòcol, de resistència 150 kg/m, prohibint-se
materials no rígids, com cordes o cintes de palet.
-

Les xarxes es col·locaran degudament ancorades.

-

S’assegurarà el balanceig de les bastides.

-

No s’emmagatzemarà en les bastides més que les eines i materials d’acord amb la
naturalesa de la bastida. No sobrepassarà la càrrega de seguretat de forma que sempre el
coeficient de seguretat sigui 5.

-

No es descarregarà sobre les bastides penjades, càrregues provinents de la grua damunt
mateix de la plataforma de la bastida.

-

Els cables estaran en perfecta estat i guardaran els coeficients de seguretat mínims
prescrits.

-

Es prendran messures preventives, segons REBT, per evitar en els mitjans auxiliars
electrocucions, bé per contacte directe com indirecte. Mínim 5 metres de separació
respecte línies desprotegides.

-

En la utilització dels mitjans auxiliars es compliran les normes de bon ús i del manteniment
adequat. Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions d’estabilitat i resistència
segons el cas.

-

Es tindran les mides necessàries a fi d’assegurar que no es produeixin atrapaments, per
bolcades, caigudes, etc...

-

No es prendran mides de producció conductores a produir cremades.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

6.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS
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-

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb

de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es

risc d’incendi o d’explosió, caldrà donar avís previ d’inici i finalització dels treballs i tenir un permís

manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en

fet per una persona responsable.

consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de

-

-

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del

grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats

abundant.

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals

Existirà igualment senyalització de la situació d’extintors.

diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i

A part dels extintors fixos d’obra, haurà igualment extintors mòbils en obra que es col·locaran

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma

pròxims a tasques amb més risc d’incendi.

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del

Existirà igualment senyalització a cadascun dels estintors amb indicació de la seva adequació en

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

funció del foc que es pugui generar. Els extintors hauran de revisar-se mensualment per personal

S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar

qualificat i reposar la seva càrrega en cas d’utilització.

els residus inflamables, retalls, etc.
-

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

7.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL

soldadura oxiacetilènica.
-

-

-

-

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-

Tot el personal de nova incorporació a l’empresa rebrà, abans del seu ingrés a l’obra, una

AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a

exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden estar exposats, comprenent una

l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos

duració de dues hores, juntament amb les mesures de seguretat que es tindran que utilitzar, tant

inflamables.

personals com col·lectives.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs

Les empreses subcontrades i el personal autònom, tindran que tenir i acreditar per escrit una

de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

formació del seu ofici i dels seus propis riscos (Avaluació de riscos i les mesures de prevenció o el

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han

seu propi pla de seguretat), abans de l’ingrés a l’obra.

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà de rebre de la seva empresa, la

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les

informació dels riscos i de les mesures correctores que s’utilitzaran en la realització de les tasques

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir

(duració d’una hora).

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball

Tot el personal de nova contractació passarà per un reconeixement mèdic previ al treball, o

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

periòdic per el més antic.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora

El subcontratista i/o personal autònom igualment donarà al ingrés a l’obra la informació per escrit

de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de

de les dades de reconeixement mèdic del seu personal.

possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

Per conèixer les dotacions, la previsió de personal està en els plànols, i la seva quantia per partida

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a

és la següent:

seguir en aquests treballs.
-

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors

-

Vestuari: 2 m2/treballador

accionats amb el combustible que s’està transvasant.

-

Guixeta: 1 un/treballador

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se

-

Dutxes: 1 un/10 treballadors

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la

-

WC:

propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la

-

Lavabos: 1 un/10 treballadors

1 un/25 treballadors

mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
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El centre de treball es col·locarà una caseta vestuari, una caseta menjador i una caseta sanitària

Aquest Pla de Seguretat inclourà les propostes de mitjans alternatius de prevenció que el

de funcionament químic.

contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució
dels nivells de protecció previstos en l’estudi, així mateix inclouran la valoració econòmica de les

El botiquí serà obligatori i constarà com a mínim el següent

mateixes, que la qual no podrà implicar, igualment, disminució de l’import.
En cas de discrepància entre dues normes de seguretat s’aplicarà aquella que representi pel

-

Aigua oxigenada

treballador la major seguretat.

-

Alcohol de 96

En els casos o supòsits en que el propietari de l’obra la realitzés sense interposició del

-

Tintura de iode

contractista, o contractés l’execució de l’obra convenint en que l’executant només realitza el seu

-

Mercurocrom

treball (art. 1588 del Còdig civil) li correspondrà al propietari la responsabilitat d’elaboració del Pla

-

Amoníac

de Seguretat, de forma directe mitjançant tècnic amb titulació de grau superior o mig contractat a

-

Gassa estèril

l’efecte.

-

Cotó hidròfil

En les partides de proteccions col·lectives, com xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se

-

Venes, esperedrap

en l’estudi de seguretat, si no s’ha inclòs en el pressupost d’execució material de l’obra, entenent-

-

Antiespasmòdics

se aquesta regla general d’incompatibilitat de doble certificació entre el pressupost de l’obra i de

-

Analgèsic

l’estudi de seguretat, a totes les partides.

-

Tònics cardíacs d’urgència

-

Torniquet

-

Bosses d’aigua

-

Guants esterilitzats

-

Xeringa d’un sol ús

-

Termòmetre clínic

8.1.- DADES A INCLOURE EN EL PLA DE SEGURETAT.

El Pla de Seguretat a presentar pel contractista general haurà d’incloure com a mínim:
8.1.1.- Dades de l’empresa

1) Nom de l’empresa

El representant de seguretat és obligatori

2) Domicili fiscal
A l’obra s’informarà a tothom del emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis,
Mútues Laborals, Ambulatoris, etc...) on es tindrà que traslladar als accidentats per obtenir un

3) Organigrama (circuit intern de l’empresa)
4) Telefons i fax de contacte

millor i més ràpid tractament.
El personal de subcontrata i autònom informarà per escrit el ingrés a l’obra del seu Servei de

8.1.2.- Planning general de l’obra

Prevenció i del emplaçament dels diferents Centres Mèdics més propers on s’haurà de traslladar al
El planning general de l’obra és per a mi un dels punts més importants a exigir, en ell si es realitza

seu personal accidentat.
A més, s’exposarà en llocs ben visibles de l’obra, un llistat dels telèfons i direccions dels Centres
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per garantir un ràpid transport dels possibles
accidentats als centres d’assistència.

8.- PLA DE SEGURETAT

En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut en el treball, el contractista o constructor general o
principal de l’obra quedarà obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran

d’una manera complerta, tindrem una visió exacta de les interferències entre treballs i del personal
previst a l’obra en tot moment.
-

Unitats constructives

-

Temps previst d’execució

-

Subcontracte que el realitzarà

-

Personal previst

-

Interferències detectades en activitats, que produeixen un risc addicional

estudiaran, desenvoluparan i es consideraran les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat
8.1.3.- Pla de prevenció en l’execució d’obra dins del centre de treball

o Estudi Bàsic de Seguretat, en funció del propi sistema d’execució de l’obra.
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Tot Pla de Seguretat ha d’incloure un Pla de Prevenció, en el que consti el desenvolupament i
posta en pràctica de la Política de Direcció per la Gestió de Prevenció dins de l’empresa, senyala

1) Organigrama d’obra en matèria de Seguretat

per cada objectiu les polítiques estratègiques i tàctiques, els soports logístics i el responsables de
la seva execució, o el que és el mateix l’estructura preventiva del contractista, inclòs l’organigrama

-

Cap d’obra

d’empresa en prevenció.

-

Ajudant d’obra

-

Encarregat d’obra

-

Informació del centre de treball

-

Representant de Seguretat en obra

-

Implantació i organització d’obra

-

Recurs preventiu

-

Riscos i mesures preventives en l’execució de l’obra dins del centre de treball i a tercers

-

Servei de Prevenció de l’empresa

2) Llistat de treballadors a obra (TC1, TC2)

8.1.4.- Pressupost

Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els TC1 i TC2 dels treballadors que
participaran en l’execució de l’obra

Es procedirà a l’amidament detallat de totes les unitats o mesures de les diferents partides
pressupostàries quedant quantificat el conjunt de despeses previstes per l’aplicació i l’execució del

3) Certificat conforme tots els treballadors han rebut la formació i informació necessària

propi Pla de Seguretat i Salut.
Quedarà fixat en el Pla de Seguretat qui assumeix el cost i col·locació de les mesures de

Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els certificats que acreditin que els

protecció.

treballadors han rebut la formació i informació necessària, tant a nivell general de prevenció de

El pressupost general del contractista principal, incrementat, si és el cas per els pressupostos

riscos, com la formació i informació respecte al centre de treball.

assumits per les subcontractes, en cap cas tindrà un import inferior al previst en aquest Estudi de
Seguretat i Salut.

4) Certificats de reconeixement mèdic

8.1.5.- Documentació gràfica

Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els certificats que acreditin que els
treballadors han passat el reconeixement mèdic obligatori, i en cas de llarga duració de l’obra

La documentació gràfica a presentar per part dels contractista general, ha de ser una

estipularà la periodicitat en que s’efectuarà aquest reconeixement, reconeixement aquest últim tant

documentació reduïda i entenedora, en la qual figuri l’esquema bàsic de la instal·lació elèctrica i

a aplicar al contractista general com a les subcontractes.

els detalls explicatius necessaris.
Haurà de constar clarament el plànol d’implantació d’obra

5) Certificats de habilitació

8.1.6.- Protocols d’obra

Es fixarà l’obligació del Contractista general d’aportar els certificats que acreditin els treballadors
(de la seva empresa o empreses subcontractades) per la utilització en obra d’equips i treballs

-

Protocol d’accident personal

-

Protocol d’incident

-

Pla d’emergència i evacuació

especials.
-

Permís de treballs especials.

-

Utilització de plataformes elevadores

8.2.- DOCUMENTS A APORTAR AL PLA DE SEGURETAT A L’INICI D’OBRA.
8.2.2.- Documentació a presentar respecte les empreses subcontractades
El Pla de Seguretat haurà d’incloure un llistat de tots els documents a presentar amb obligatorietat
abans de l’inici de l’obra o durant la mateixa, per part del contractista general.

1) Llistat de treballadors a obra (TC1, TC2)

8.2.1.- Documentació a presentar respecte personal de l’empresa
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Es fixarà l’obligació de les empreses subcontratades d’aportar els TC1 i TC2 dels treballadors que
9.2.- IL·LUMINACIÓ

participaran en l’execució de l’obra

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de

2) Certificat conforme tots els treballadors han rebut la formació i informació necessària.

tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
Es fixarà l’obligació de les empreses subcontratades d’aportar els certificats que acreditin que els

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

treballadors han rebut la formació i informació necessària, tant a nivell general de prevenció de
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els

riscos, com la formació i informació respecte al centre de treball.

reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
3) Certificats de reconeixement mèdic
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
Es fixarà l’obligació de les empreses subcontratades d’aportar els certificats que acreditin que els

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

treballadors han passat el reconeixement mèdic obligatori.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als

4) Dades generals de les empreses subcontractades

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les subcontractes hauran de cumplimentar les següents dades:
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
-

Obra

-

Emplaçament

-

Empresa

-

Activitat constructiva

-

Representant de seguretat

-

Personal previst a l’obra

-

Maquinària utilitzada

-

Mitjans auxiliars

-

Transport i/o manutenció

-

Energia i fluids

-

Propostes de prevenció si existeixen

construcció, seran els següents:

25-50 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux

:

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux

:

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.

200 lux

8.2.3.- Acceptació per part de les subcontractes del Pla de Seguretat i Salut

:

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament

En el Pla de Seguretat hauran de constar unes actes d’acceptació de la totalitat del Pla de

mecànic. Moderades exigències visuals.

seguretat per part de les subcontractes, aquestes actes aniran firmedes per el responsable de
300 lux

seguretat de l’empresa.

:

Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.

9.- MEDIAMBIENT LABORAL
500 lux

:

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en

9.1.- AGENTS ATMOSFÈRICS

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
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:

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
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sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes

2on.- Aïllament de la part sonora.

de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,

9.4.- POL.S

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
9.3.- SOROLL
− Rinitis
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix

− Asma bronquial

un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica

Compressor

....................

82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de

....................

82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

....................

72 dB

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

Formigonera mitjana > 500 lts.

....................

60 dB

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

Martell pneumàtic (en recinte angost)

....................

103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

....................

94 dB

Esmeriladora de peu

....................

60-75 dB

Camions i dumpers

....................

80 dB

Excavadora

....................

95 dB

Grua autoportant

....................

90 dB

Martell perforador

....................

110 dB

Mototrailla

....................

105 dB

Tractor d’orugues

....................

100 dB

Pala carregadora d’orugues

....................

95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

....................

84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte

....................

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

....................

105 dB

Tronçadora de taula per a fusta

....................

105 dB

− Efisemes pulmonars
− Neumoconiosis

distància)

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2

1er.- Supressió del risc en origen.
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció

Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les

asfàltiques

partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,

− Escombrat i neteja de locals

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

− Manutenció de runes
− Demolicions

9.5.- ORDRE I NETEJA

− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions

− Raig de sorra

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.

− Esmerilat de materials

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.

− Plantes de matxuqueix i classificació

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

− Moviments de terres

utilització. Pla d’evacuació de residus.

− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors o

Filtres

en

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

injecció d’aigua
Manipulació de ciment

5è.-

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
sitges

o

instal·lacions

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

confinades
Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona

ceràmics o lítics

de tall

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,

Treballs de la fusta, desbarbat i

Aspiració localitzada

aproximadament.

9.6.- RADIACIONS NO IONITZANTS

soldadura elèctrica
Circulació de vehicles

Regat de pistes
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a

però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV),

través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Radiacions ultraviolades
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els

longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre)

10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts

inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes

propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres

infraroja, visible i ultraviolada.

regions:

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

Radiacions infraroges
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses.

efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no

La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la

Organization).

malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció

amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de

tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i

mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres

temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no

normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de

protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos,
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a

haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives,

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures

d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les

substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de

radiacions.

prevenció de riscos laborals.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució,

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos

per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els

capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem

adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a

de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir
en compte.

Radiacions visibles
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament
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protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada,

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i

emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui

quatre classes següents:

possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i

a)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.

reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de

•

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls

•

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la

s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-

resposta de centelles.

se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció
facial.

b)

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels

•

teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.

•

queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.

•

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar

soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible),

comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs

emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

làser:

Làser

a)

Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan

b)

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de

diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits,

polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són

que pot resultar perillós.

suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la

c)

Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte

radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de

de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot

radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers

resultar perillós.

d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden

els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a

suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal,

sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències,

àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.

poden ocasionar cremades.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
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classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a

e)

la pell.
d)

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el

- Operació:

coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e)

Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada

a)

i comunicada al departament mèdic.
f)

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

estaran sempre presents durant l’operació.
b)

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.

- Àrea de treball:

c)

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

a)

L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació

d)

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així
disminuir la possibilitat de lesió.
b)

c)

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran

e)

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.

f)

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d)

el risc de dany ocular.
e)

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g)

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que

prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de

adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

disposar de protecció especial.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,

l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre

d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en

voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o

l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i

explosius.

informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i

- Equip:

nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de

a)

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

b)

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la

tracti.

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.
c)

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d)

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
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Jordi Albors Fernández

Arquitecte Tècnic

El Prat de Llobregat, Juny 2017

PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
1.- COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant l’execució de l’obra, les previsions respecte a
la prevenció de riscos d’accidents i enfermetats professionals, així mateix com informació útil per
efectuar en el moment oportú les condicions de Seguretat i salut en els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per marcar les directives bàsiques a l’empresa constructora per complir amb les
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el compliment que té
otorgat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre per el qual s’estableixen les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.
En aquest Decret s’indica l’obligatorietat per part del contractista (o subcontractistes en cas de no
existir contractista general) d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en que s’analitzaran
estudiaran, desenvoluparan i es consideraran les previsions contingudes en l’Estudi de Seguretat,
en funció del propi sistema d’execució de l’obra.
El Reial decret indica que en aquest Pla de Seguretat s’inclouran les propostes de mitjans
alternatius de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que
no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic, així
mateix inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que la qual no podrà implicar, igualment,
disminució de l’import.
El Pla de Seguretat haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra, per el coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
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Es recorda la obligatorietat de que en cada centre de treball estigui el Llibre d’incidències amb la

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat. Efectuada una anotació en el Llibre

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi

d'Incidències referida a qualsevol incompliment de les advertències u observacions previament

en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

anotades al Llibre d'incidències, en la que se indica si l'anotació efectuada suposa una reiteració
d'una advertència o si es tracta d'una nova observació, el Coordinador de Seguretat remitirà el part

Els principis d’acció preventiva establerts en el Art. 15 de la llei 31/95 són els següents:

obligatori i durant el transcurs de 24 hores a Inspecció de Treball, informant a la Direcció
Facultativa, Comité de Seguretat i Salut, constructor i propietari, segons el cas. Es conservarà

1.- El empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el

adequadament a la pròpia obra la còpia d'aquestes anotacions.

article anterior, respecte als següents principis generals:

Així mateix es recorda que segons l’article 15 del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
deuran garantitzar que els treballadors rebin una informació adequada en matèria de seguretat y

a) Evitar els riscos

salut per la realització de l’obra.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

Abans de l’inici dels treballs l'empresa constructora adjudicatària de les obres, realitzarà la

c) Combatre els riscos en el seu origen

Comunicació d'Obertura del Centre de Treball a l'Autoritat Laboral competent. La comunicació

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecte a la concepció de llocs de

d’obertura del centre de treball a l’Autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i

treball, així com l’elecció dels equips i dels mètodes de treball i de producció, a fi de disminuir

Salut.

el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o qualsevol persona

e) Tenir en compte l’evolució tècnica

integrada en la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar risc greu o imminent per la seguretat i salut

f)

dels treballadors, podrà paralitzar l’obra parcial o totalment comunicant-ho a la Inspecció de

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ell la tècnica, l’organització

Substituir el perillós per el que comporti poc o cap perill

Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractista i representant dels treballadors.

del treball, les condicions de treball. les relacions socials i la influència dels factors ambientals

Segons el Art. 11 les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor,

en el treball.

no eximeixen de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
i)

Donar les degudes instruccions als treballadors

1.1.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
2.- El empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
De conformitat amb la Llei de prevenció de riscos laborals, els principis de l'acció preventiva que

seguretat i salut en el moment de otorgar els diferent treballs

es recullen en l'article 15 s'aplicaran durant l'execució de l'obra i, particularment, en les tasques o
activitats següents:

3.- El empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantitzar que només els treballadors
que hagin rebut la informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i

a) El manteniment de l'obra en correcte estat d'ordre i neteja.

específic.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

4.- L’efectivitat de les mesures preventives deurà preveure les distraccions o imprudències no

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva adopció es tindran en compte els riscos

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi

de corregir els defectes que poguessin

afectar la seguretat i la salut dels treballadors.

addicionals que impliquessin determinades mesures preventives, les quals només podran adoptarse quan la magnitud d’aquest risc sigui substancialment inferior al risc que es preten controlar i no
existeixin alternatives més segures..

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

5.- Podran concertar operacions de seguro que tinguin com a fi garantitzar com àmbit de cobertura

f) La recollida dels material perillosos utilitzats.

la previsió de riscos derivats del mateix treball, l’empresa respecte els seus treballadors, els

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de

on la seva activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

dedicar-se als diferents treballs o fases del treball.
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2.- NORMES LEGALS I REGLAMENTARIES APLICABLES
-

“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
Convenis col·lectius.

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de

octubre de 1966)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5
de junio de 1995)”.

Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8,
9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de
julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE
29 de diciembre de 1994)”.

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”,
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.

1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.

Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25
de agosto de 2007)”.

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
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“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de

1999)”.

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento

de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de

Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

carreteras del Estado”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

de 19 de octubre)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

de marzo de 2007)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de

de enero de 2004)”.

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de

Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre

salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per

altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de

resistencia frente al fuego”.

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.
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“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4

''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la

de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

agosto de 2009)“.
“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17

la Ley de Contratos del Sector Público.”

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora

- Condicions ambientals

de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial

construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en

de juliol de 1987).

lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores
de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8

1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto

de junio de 2010).''

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en

de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”.

profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''

Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
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“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,

(BOE de 18 de junio de 2003).

infraestructures i edificis (DOGC 10-3-2010).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.

Ordres, circulars o fitxes d’aplicació de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto

Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.
- Instal·lacions elèctriques:
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de

2006)”.

setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
R.D.3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de

Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (BOE 1 de desembre de 1982).

noviembre de 2007)”.
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
- Incendis:

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

Ordenances municipals.
Decret 120/1992, de 28 d’abril, pel qual es regulen les característiques que han de complir les
“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel

Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.

subsòl (DOGC de 12 de juny de 1992) i Decret 196/1992, de 4 d’agost, de modificació parcial del

Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de

primer.

julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

R.D. 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud

en els establiments industrials (BOE de 17 de desembre de 2004) i la seva Guia Tècnica

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

d’Aplicació actualitzada a octubre de 2007.

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos

“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE

septiembre de 2002)”.

núm. 37 de 12 de febrero”.
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Resolució de 14 d’octubre de 2002 per la qual es fan públiques les normes armonitzades que

R.D. 1254/1999, de 16 de luliol, pel qual s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als

satisfan les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits

accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses (BOE de 20 de juliol de 1999).

de tensió.
R.D. 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de magatzematge de productes
Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació

químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a MIE-APQ-7 (BOE de 10

del Reglament electrotècnic per a baixa tensió (DOGC de 26 d’agost de 2004)

maig de 2001).

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula

R.D. 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes d ela regulació dels

el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por

magatzematges de productes químics i s’aprova la instrucció tècnica complementària MIE APQ-9

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Magatzematge de peròxids orgànics” (BOE de 18 de març de 2010)..

Ordre Generalitat de Catalunya TIC/341/2003, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el procediment de

Guia Tècnica CLP sobre classificació, etiquetat i embalatge de substàncies i barreges perilloses

control aplicablea les obres que afectin a la xarxa de distribució elèctrica soterrada.

segons Reglament (CE) nº 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de
2008.

R.D. 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula compatibilitat electromagnètica dels
equips elèctrics i electrònics (BOE de 17 de gener de 2007).

-Aparells a pressió:

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el

R.D. 1495/1991, de 11 d’octubre, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del

que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas

Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a pressió simples (BOE 15-10-

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de

1991).

19 de marzo de 2008)”.
R.D. 2486/1994, de 23 de desembre, pel qual es modifica el R.D. anterior sobre recipients a
R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en

pressió simples (BOE 24-1-1995).

instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a
EA-07 (BOE de 19 de novembre de 2008).

R.D. 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries (BOE 5-2-2009).

Guia Tècnica d’Aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, actualitzada a juliol de
2012.

R.D. 1388/2011, de 14 d’octubre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva
2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre equips a pressió

Codi Tècnic de l’Edificació. Seccions SU-4 i HE-3 sobre il·luminació inadecuada i rendiment

transportables i per la qual es deroguen les Directives 76/767/CEE, 84/525/CE, 84/256/CEE,

d’equips, respectivament, així com la secció SU-8 sobre risc vinculat amb l’acción del llamp.

84/527/CEE i 1999/36/CE.

Norma UNE-EN 50110 sobre Explotació d’Instal·lacions Elèctriques.

-Instal·lacions Tèrmiques:

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-

R.D. 1027/2007, de 20 de juliol, perl qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els

09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de

Edificis (BOE 29-8-2007).

obras”.
-Combustibles gasosos:
-Productes químics:
R.D. 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament Tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ICG 01 a 11.
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-Instal·lacions Frigorífiques:

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de

R.D. 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat per Instal·lacions

14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto

Frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (BOE 8-3-2011).

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Guia Tècnica d’Aplicació del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves

“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de

Instruccions Tècniques Complementàries. Any 2013.

1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de
28 de noviembre de 1990)”.

-Residus:
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’envasos (BOE de 25 d’abril de 1997).

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”.

Resolució de 9 d’abril de 2001, de la Secretaria de Medi Ambient, sobre el Pla Nacional de
Descontaminació i Eliminació de PCB, PCT i aparells que els continguin

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de

Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

restriccions a l’utlització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics
(RoHS).

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los

Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus

estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real

d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i la seva revisió de 4 de juliol de 2012.

Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, sobre mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorobifenils
(PCB), policloroterfenils (PCT) i aparells que els continguin.

“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de

R.D. 228/2006, de 24 de febrer, sobre Modificació de les mesures per a l’eliminació i gestió dels

1997)”.

PCB, PCT i aparells que els continguin, establertes en el R.D 1378/1999.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
R.D. 679/2006, de 2 de juny, pel cual es regula la gestió dels olis industrials usats.

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de
1997)”.

R.D. 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició (BOE de 13 de febrer de 2008).

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE de 22 de juliol de 2011).
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
- Equips i maquinària:

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71

111

Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Rehabilitació Cromàtica i Millora Eficiència Energètica Habitatges Passeig Sta. Coloma 55-71

112

septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de

2008)”.

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”.
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre

“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad

de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25

cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

septiembre de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la

(BOE 17 de julio de 2003)”.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de

presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

junio de 1989)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas

el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,

de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e

altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la

- Equips de protecció individual:

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo

R.D.1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posta

de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de

en servei de les màquines. BOE 11 d’octubre de 2008.

27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de

1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de

la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre

julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE

equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,

de 27 de septiembre de 2001)”.

84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
Instruccions Tècniques Complementaries:

de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de

por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
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“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986

la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos,

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o

ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de

reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley

protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

Normes Tècniques Reglamentàries.
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
- Senyalització:

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.

enero de 2007)”.

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.

Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

Convenis col·lectius.

- Altres:

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE
268 de 6 de noviembre de 2009).”

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de
1994)”.

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos

3.- PRESCRIPCIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MITJANS DE SEGURETAT

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per

3.1.- CONDICIONS DELS MITJANS DE SEGURETAT
Totes les peces de protecció col·lectives o personals, tindran fixat un temps de vida útil, rebutjantse al seu termini.

la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de

L’acceptació d’una peça usada necessitarà l’aprovació expressa.

2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

La seguretat dins de la seguretat, representa que per la col·locació de mitjans de protecció
col·lectius, el personal estarà protegit individualment.

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29

Com premisa a tenir en compte sempre serà prioritari la utilització de proteccions col·lectives, sols
quan aquestes no siguin possibles optarem per les proteccions individuals.

de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)”.
3.2.- SOBRE PROTECCIONS PERSONALS
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Tot element de protecció individual estarà homologat per la CE, la seva no homologació significarà

EN 140:1998

Equipos de protección respiratoria. Medias másca-

el rebuig automàtic de la protecció individual.

EN 140:1998/AC:1999

ras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, mar

Quan una peça es deteriori i signifiqui la disminució de les seves prestacions, aquesta serà
substituïda d’immediat.

cado.
EN 142:2002

Equipos de protección respiratoria. Conjuntos de
boquillas. Requisitos, ensayos, marcado.

Tant a nivell normatiu com a nivell tècnic l’aplicació d’una protecció personal no s’enten sino com

EN 143:2000

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra

un complement als sistemes de protecció col·lectiva, però mai com a substituts d’aquestes.

EN 143:2000/A1:2006

partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

EN 143:2000/AC:2005
Només els equips de protecció individual s’utilitzaran com a substituts de les proteccions

EN 144-1:2000

col.lectives, quan els riscos no es puguin evitar o limitar de forma suficient utilitzant mitjans tècnics

EN 144-1:2000/A1:2003

botellas de gas. Conexiones roscadas para boqui

de protecció col.lectiva o bé mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització de treball.

EN 144-1:2000/A2:2005

llas.

També en aquells casos en que comporti més risc la col.locació de la protecció col.lectiva que la

EN 144-2:1998

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para

botellas de gas. Parte 2: Conexiones de salida.

utilització del propi mitjà individual.
En l’elecció dels mitjans de protecció personals s’haurà de tenir en compte el següent:

EN 144-3:2003

Equipos de protección respiratoria. Válvulas para

EN 144-3:2003/AC:2003

botellas de gas. Parte 3: Conexiones de salida
para los gases de buceo Nitrox y oxígeno.

-

Anàlisi del grau de protecció que es requereix a la protecció personal

-

Comprovar que el grau de protecció que ofereix és satisfactori

-

Velar per que la seva utilització no interfereixi en el procés productiu sense que això impliqui
l’aparició de nous riscos.

EN 145:1997

Equipos de protección respiratoria. Equipos de pro

EN 145:1997/A1:2000

tección respiratoria autónomos de circuito cerrado
de oxígeno comprimido o de oxígeno-nitrógeno
comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.

EN 148-1:1999

Equipos de protección respiratoria. Roscas para

Un cop seleccionada la protecció personal, es procedirà tant a la informació com a la formació als

adaptadores faciales. Parte 1: Conector de rosca

treballadors i gerència, de la necessitat d’utilitzar-lo per reduir o eliminar les possibles lesions. No

estándar.

podem oblidar que la protecció individual no és una mesura preventiva sino de protecció, i per tant,

EN 148-2:1999

Equipos de protección respiratoria - Roscas para
adaptadores faciales - Parte 2: Conector de rosca

no elimina el risc.

central
EN 148-3:1999

Les peces de protecció personal més utilitzades són les següents:

Equipos de protección respiratoria. Roscas para
adaptadores faciales. Parte 3: Conector roscado de

NORMATIVA
EN 132:1998

E.P.I.'s - CAMPO DE APLICACIÓN

M45 x 3.

Equipos de protección respiratoria. Definiciones de

EN 149:2001+A1:2009

términos y pictogramas.

Dispositivos de protección respiratoria. Medias
máscaras filtrantes de protección contra partículas.

EN 133:2001

Equipos de protección respiratoria. Clasificación.

EN 134:1998

Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura

EN 166:2001

Protección individual de los ojos. Especificaciones.

de los componentes.

EN 167:2001

Protección individual de los ojos. Métodos de en

EN 135:1998

Requisitos, ensayos, marcado.

Equipos de protección respiratoria. Lista de térmi
nos equivalentes.

sayo ópticos.
EN 168:2001

Protección individual de los ojos. Métodos de en

EN 136:1998

Equipos de protección respiratoria. Máscaras com

EN 136:1998/AC:2003

pletas. Requisitos, ensayos, marcado.

EN 137:2006

Equipos de protección respiratoria. Aparatos de

dadura y técnicas relacionadas. Especificaciones del

respiración autónomos de circuito abierto de aire

coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso

comprimido con máscara completa. Requisitos, en

recomendado.

sayos, marcado.
EN 138:1994

sayo no ópticos.
EN 169:2002

EN 170:2002

Equipos de protección respiratoria. Equipos de pro

lla. Requisitos, ensayos, marcado.
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Protección individual de los ojos. Filtros para el
ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de

tección respiratoria con manguera de aire fresco
provistos de mascara, mascarilla o conjunto boqui

Protección individual de los ojos. Filtros para sol

transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
EN 171:2002

Protección individual de los ojos. Filtros para el
infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de trans
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misión (transmitancia) y uso recomendado.

altura. Absorbedores de energía.

EN 172:1994

Protección individual del ojo. Filtros de protección

EN 172:1994/A1:2000

solar para uso laboral.

EN 358:1999

posición de trabajo y prevención de caídas de al

EN 172:1994/A2:2001
EN 175:1997

tura. Cinturones para sujeción y retención y com
ponente de amarre de sujeción.

Protección individual. Equipos para la protección
de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas

EN 360:2002

afines.

Equipos de protección individual contra caídas de
altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.

EN 250:2000

Equipos de protección respiratoria. Equipos respi

EN 250:2000/A1:2006

ratorios autónomos de buceo, de aire comprimido.
Requisitos, ensayo, marcado.

EN 269:1994

Equipo de protección individual para sujeción en

EN 361:2002

altura. Arneses anticaídas.
EN 362:2004

Equipos de protección respiratoria. Equipos de pro
tección respiratoria con manguera de aire fresco

Equipos de protección individual contra caídas de
Equipo de protección individual contra las caidas
de altura. Conectores.

EN 363:2008

asistidos con capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

Equipos de protección individual contra caídas. Sis
temas de protección individual contra caídas.

EN 340:2003

Ropas de protección. Requisitos generales.

EN 364:1992

Equipos de protección individual contra la caída de

EN 343:2003+A1:2007

Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

EN 364:1992/AC:1993

alturas. Métodos de ensayo. (Versión oficial EN

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

364:1992).

EN 348:1992

Ropas de protección. Método de ensayo: determi

EN 365:2004

Equipo de protección individual contra las caídas

EN 348:1992/AC:1993

nación del comportamiento de los materiales al

EN 365:2004/AC:2006

de altura. Requisitos generales para las instruccio

impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundi

nes de uso, mantenimiento, revisión periódica, re

do. (Versión oficial EN 348:1992).
EN 352-1:2002
EN 352-2:2002

paración, marcado y embalaje.

Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1:

EN 367:1992

Ropas de protección. Protección contra el calor y

Orejeras.

EN 367:1992/AC:1992

el fuego. Determinación la transmisión de calor
durante la exposición de una llama. (Versión oficial

Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2:

EN 367:1992 + AC1:1992).

Tapones.
EN 352-3:2002

Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3:

EN 374-1:2003

Guantes de protección contra los productos quími
cos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y

Orejeras acopladas a cascos de protección.

requisitos de prestaciones.

EN 352-4:2001

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y en

EN 352-4:2001/A1:2005

sayos. Parte 4: Orejeras dependientes del nivel.

EN 352-5:2002

Protectores auditivos. Requisitos generales y ensa

cos y los microorganismos. Parte 2: Determinación

EN 352-5:2002/A1:2005

yos. Parte 5: Orejeras con reducción activa del

de la resistencia a la penetración.

EN 352-6:2002

EN 374-2:2003

ruido.

EN 374-3:2003

Guantes de protección contra los productos quími

Protectores auditivos. Requisitos generales y ensa

EN 374-3:2003/AC:2006

cos y los microorganismos. Parte 3: Determinación
de la resistencia a la permeación por productos

yos. Parte 6: Orejeras con entrada eléctrica de au

químicos.

dio.
EN 352-7:2002

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y en

EN 379:2003+A1:2009
EN 381-1:1993

EN 353-2:2002

EN 354:2010
EN 355:2002

Protección individual del ojo. Filtros automáticos
para soldadura.

sayos. Parte 7: Tapones dependientes del nivel.
EN 352-8:2008

Guantes de protección contra los productos quími

Ropas de protección para usuarios de sierras de

Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y en

cadena accionadas manualmente. Parte 1: material

sayos.Parte 8: Orejeras con audio de entretenimien

de ensayo para verificar la resistencia al corte por

to

una sierra de cadena.

Equipos de protección individual contra caídas de

EN 381-2:1995

Ropa de protección para usuarios de sierras de

altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes

cadena accionadas a mano. Parte 2: métodos de

sobre línea de anclaje flexible.

ensayo para protectores de las piernas.
EN 381-3:1996

Equipos de protección individual contra caídas.

Ropas de protección para usuarios de sierras de

Equipos de amarre.

cadena accionadas a mano. Parte 3: Métodos de

Equipos de protección individual contra caídas de

ensayo para el calzado.
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EN 381-4:1999

EN 381-5:1995

Ropas de protección para usuarios de sierras de

EN 381-8:1997

EN 381-9:1997

químicos líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles

ensayo para guantes de protectores contra sierras

líquidos y partículas sólidas. Método de ensayo:

de cadena.

determinación de la hermeticidad de prendas her
méticas a los gases (ensayo de presión interna).

Ropa de protección para usuarios de sierras de
EN 510:1993

riesgos de quedar atrapado por las piezas de las

Ropas de protección para usuarios de sierras de

máquinas en movimiento. (Versión oficial EN

cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos

510:1993).

para guantes de protectores contra sierras de cade

EN 511:2006

Guantes de protección contra el frío.

na.

EN 530:2010

Resistencia a la abrasión de los materiales de la

Ropa de protección para usuarios de sierras de

ropa de protección. Métodos de ensayo.

cadena accionadas a mano. Parte 8: Métodos de

EN 795:1996

Protección contra caídas de altura. Dispositivos de

ensayo para polainas protectoras contra sierras de

EN 795:1996/A1:2000

anclaje. Requisitos y ensayos.

cadenas.

EN 812:2012

Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada

Ropa de protección para usuarios de sierras de

por AENOR en noviembre de 2012.)
EN 813:2008

para polainas protectoras contra sierras de cadena.
Ropa de protección para usuarios de sierras de

Equipos de protección individual contra caídas. Ar
neses de asiento.

EN 863:1995

cadena accionadas a mano. Parte 10: Métodos de
EN 381-11:2002

Especificaciones de ropas de protección contra los

para los protectores de las piernas.

cadena accionadas a mano. Parte 9: Requisitos
EN 381-10:2002

Ropas de protección para uso contra productos

cadena accionadas a mano. Parte 4: Métodos de

cadena accionadas a mano. Parte 5: requisitos
EN 381-7:1999

EN 464:1994

Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Mé
todo de ensayo: Resistencia a la perforación.

ensayo para las chaquetas protectoras.

EN 943-1:2002

Ropa de protección contra productos químicos,

Ropa de protección para usuarios de sierras de

EN 943-1:2002/AC:2005

líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos

cadena accionadas a mano. Parte 11: Requisitos

y partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de presta

para las chaquetas protectoras.

ciones de los trajes de protección química, ventila

EN 388:2003

Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

dos y no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y

EN 397:2012+A1:2012

Cascos de protección para la industria. (Ratificada

no herméticos a gases (Tipo 2)

por AENOR en diciembre de 2012.)
EN 402:2003

EN 404:2005

EN 943-2:2002

líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos

piración autónomos de circuito abierto, de aire

y partículas sólidas. Parte 2: Requisitos de presta

comprimido, a demanda, provistos de máscara

ciones de los trajes de protección química, hermé

completa o boquilla para evacuación. Requisitos,

ticos a gases (Tipo 1), destinados a equipos de

ensayos, marcado.

emergencia (ET)
Cabezas de prueba para utilizarse en los ensayos
de

Dispositivos de protección para evacuación. Filtro
de autorescate de monóxido de carbono con bo
quilla unida.

EN 405:2001+A1:2009

Equipos de protección respiratoria. Medias másca

EN 960:2006

cascos de protección
EN 1146:2005

abierto de aire comprimido con capuz para eva

gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensa
yos, marcado.
Guantes de protección contra riesgos térmicos (ca

cuación. Requisitos, ensayos, marcado.
EN 1149-1:2006

Guantes de protección. Requisitos generales y mé
todos de ensayo.

EN 458:2004

la resistividad de la superficie.
EN 1149-2:1997

eléctrica a través de un material (resistencia verti

la selección, uso, precauciones de empleo y man
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EN 1149-3:2004
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Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
Parte 2: Método de ensayo para medir la resistencia

Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a
tenimiento. Documento guía.

Ropa de protección. Propiedades electrostáticas.
Parte 1: método de ensayo para la medición de

lor y/o fuego).
EN 420:2003+A1:2009

Equipos de protección respiratoria. Equipos de pro
tección respiratoria aislantes autónomos de circuito

ras filtrantes con válvulas para la protección contra

EN 407:2004

Ropa de protección contra productos químicos,

Equipos de protección respiratoria. Equipos de res

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
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EN 1149-5:2008

EN 1731:2006
EN 1827:1999+A1:2009

EN 1868:1997
EN 1891:1998

Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la

ra). Filtros contra partículas, gases y mixtos. Requi

disipación de la carga

sitos, ensayos, marcado.

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.

EN ISO 12127-2:2007

Ropa de protección contra el calor y la llama.

Parte 5: Requisitos de comportamiento de material

Determinación de la transmisión de calor por con

y diseño.

tacto a través de la ropa de protección o sus ma

Protección personal de los ojos. Protectores faciales

teriales constituyentes. Parte 2: Método de ensayo

y oculares de malla.

utilizando el calor de contacto producido por la

Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin

caída de pequeños cilindros (ISO 12127-2:2007)

válvulas de inhalación y con filtros desmontables

EN ISO 12402-5:2006

Equipos de flotación individual - Parte 5: Ayudas a

contra los gases, contra los gases y partículas o

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

la flotación (nivel 50) - Requisitos de seguridad

contra las partículas únicamente. Requisitos, ensa

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

(ISO 12402-5:2006)

yos, marcado.

EN ISO 12402-6:2006

Equipos de flotación individuales. Parte 6: Chalecos

Equipos de protección individual contra caídas de

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

salvavidas y ayudas a la flotación para fines espe

altura. Lista de términos equivalentes.

ciales. Requisitos de seguridad y métodos de en

Equipos de protección individual para la preven

sayo adicionales. (ISO 12402-6:2006)

ción de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas

EN ISO 12402-8:2006

Equipos de flotación individual - Parte 8: Acceso

con funda, semiestáticas.

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

rios - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
(ISO 12402-8:2006)

EN ISO 4869-2:1995

Acústica. Protectores auditivos contra el ruido.

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

Parte 2: Estimación de los niveles efectivos de pre

EN ISO 12402-9:2006

Dispositivos de flotación personal - Parte 9: Méto

sión sonora ponderados A cuando se utilizan pro

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

dos de ensayo para las clases A a F (ISO 124029:2006)

tectores auditivos. (ISO 4869-2:1994)
EN ISO 4869-3:2007

EN ISO 12402-10:2006

Acústica. Protectores auditivos contra el ruido.

y aplicación de los equipos de flotación y de otros

Parte 3: Medición de la atenuación acústica de

equipos relacionados (ISO 12402-10:2006)

los protectores de tipo orejera mediante un mon
EN ISO 6529:2001

taje para pruebas acústicas. (ISO 4869-3:2007)

EN 12477:2001

Ropas de protección. Protección contra productos

EN 12477:2001/A1:2005

químicos. Determinación de la resistencia de los

EN 12841:2006

materiales de las ropas de protección a la permea

EN ISO 9185:2007

EN ISO 10819:1996

EN ISO 11611:2007
EN ISO 11612:2008

Guantes de protección para soldadores.
Equipo de protección personal para la prevención
de caídas de altura. Sistemas de acceso de cuerda.

ción de líquidos y gases. (ISO 6529:2001)
EN ISO 6530:2005

Equipos de flotación individual. Parte 10: Selección

Dispositivos de reglaje de cuerdas.

Ropa de protección. Protección contra productos

EN 12941:1998

Equipos de protección respiratoria. Equipos filtran

químicos líquidos. Método de ensayo para la resis

EN 12941:1998/A1:2003

tes de ventilación asistida incorporados a un casco

tencia de los materiales a la penetración por líqui

EN 12941:1998/A2:2008

o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

dos. (ISO 6530:2005)

EN 12942:1998

Equipos de protección respiratoria. Equipos filtran

Ropa de protección. Evaluación de la resistencia de

EN 12942:1998/A1:2002

tes de ventilación asistida provistos de máscaras o

los materiales a las salpicaduras de metal fundido

EN 12942:1998/A2:2008

mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.

(ISO 9185:2007)

EN 13034:2005+A1:2009

Ropa de protección contra productos químicos lí

Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones ma

quidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de

no-brazo. Método para la medida y evaluación de

protección química que ofrece protección limitada

la transmisibilidad de la vibración por los guantes a

contra productos químicos líquidos (equipos del

la palma de la mano. (ISO 10819:1996)

tipo 6).

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y

EN 13087-1:2000

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 1:

procesos afines. (ISO 11611:2007)

EN 13087-1:2000/A1:2001

Condiciones y acondicionamiento.

Ropa de protección. Ropa de protección contra el

EN 13087-2:2012

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 2:

calor y la llama (ISO 11612:2008)

Absorción de impactos. (Ratificada por AENOR en

EN 12083:1998

Equipos de protección respiratoria. Filtros con tu

EN 12083:1998/AC:2000

bos de respiración (no incorporados a una másca
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noviembre de 2012.)
EN 13087-3:2000

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 3:
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EN 13087-3:2000/A1:2001

Resistencia a la perforación.

EN 13087-4:2012

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 4:

EN 13087-5:2012

EN 13087-6:2012

EN 13921:2007

Equipos de protección individual. Principios ergo
nómicos.

Eficacia del sistema de retención. (Ratificada por

EN ISO 13982-1:2004

Ropa de protección para uso contra partículas só

AENOR en noviembre de 2012.)

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

lidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 5:

ropa de protección química que ofrece protección

Resistencia del sistema de retención. (Ratificada por

al cuerpo completo contra partículas sólidas sus

AENOR en noviembre de 2012.)

pendidas en el aire. (Ropa de tipo 5) (ISO 13982-

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 6:

1:2004)

Campo de visión. (Ratificada por AENOR en no

EN ISO 13995:2000

Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Mé

viembre de 2012.)

todo de ensayo para la determinación de la resis

EN 13087-7:2000

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7:

tencia de los materiales a la perforación y al des

EN 13087-7:2000/A1:2001

Resistencia a la llama.

EN 13087-8:2000

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8:

EN ISO 13997:1999

Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Deter

EN 13087-8:2000/A1:2005

Propiedades eléctricas.

EN ISO 13997:1999/AC:2000

minación de la resistencia al corte por objetos afi

EN 13087-10:2012

Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte

garro dinámico. (ISO 13995:2000)

10: Resistencia al calor radiante. (Ratificada por
CEN EN 13274-2:2001

EN 13274-3:2001

EN 13274-5:2001

industria (Ratificada por AENOR en diciembre de
2012.)

sayo. Parte 2: Ensayos de comportamiento prácti

EN ISO 14116:2008

Ropa de protección. Protección contra el calor y la

co.

EN ISO 14116:2008/AC:2009

llama. Ropa, materiales y conjunto de materiales

Equipos de protección respiratoria. Métodos de en

con propagación limitada de llama. (ISO

sayo. Parte 3: Determinación de la resistencia a la

14116:2008).
EN 14325:2004

Equipos de protección respiratoria. Métodos de en

Métodos de ensayo y clasificación de las prestacio
nes de los materiales, costuras, uniones y ensam

llama e inflamabilidad.

blajes de la ropa de protección contra productos

Equipos de protección respiratoria. Métodos de en

químicos.
EN 14360:2004

Equipos de protección respiratoria. Métodos de en

ensayo para las prendas listas para llevar. Impacto
desde arriba con gotas de alta energía.
EN 14387:2004+A1:2008

marcado.
EN 14404:2004+A1:2010

EN 13819-1:2002
EN 13819-2:2002
EN 13832-1:2006

Equipos de protección individual. Rodilleras para
trabajos en posición arrodillada.

Equipos de protección individual. Calzado. Método
de ensayo para la determinación de la resistencia al

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos,

Equipos de protección respiratoria. Métodos de en
los filtros de partículas.

EN 13794:2002

Ropa de protección contra la lluvia. Método de

sayo. Parte 6: Determinación del contenido en dió

sayo. Parte 7: Determinación de la penetración de
EN ISO 13287:2012

Ropa de protección contra productos químicos.

sayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a la

xido de carbono del aire inhalado.
EN 13274-7:2008

Cascos de protección de alto rendimiento para la

Equipos de protección respiratoria. Métodos de en

sayo. Parte 5: Condiciones climáticas.
EN 13274-6:2001

EN 14052:2012+A1:2012

AENOR en noviembre de 2012.)

respiración.
EN 13274-4:2001

lados. (ISO 13997:1999)

EN 14435:2004

Equipos de protección respiratoria. Equipos de res

deslizamiento. (ISO 13287:2012).

piración autónomos de circuito abierto, de aire

Equipos de protección respiratoria. Equipos de res

comprimido, provistos de media máscara para ser

piración autónomos de circuito cerrado para eva

usados sólo con presión positiva. Requisitos, ensa

cuación. Requisitos, ensayos, marcado.

yos, marcado.

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: Métodos de

EN 14529:2005

Equipos de protección respiratoria. Equipos de res

ensayo físicos.

piración autónomos, de circuito abierto, de aire

Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: Métodos de

comprimido, con media máscara y con válvula

ensayo acústicos

de respiración de presión positiva a demanda,
para evacuación

Calzado de protección contra agentes químicos.
EN 14593-1:2005

Parte 1: Terminología y métodos de ensayo.
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Equipos de protección respiratoria. Equipos respi
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ratorios con línea de aire comprimido con válvula

EN ISO 20346:2004/AC:2007

a demanda. Parte 1: Equipos con máscara comple

EN ISO 20347:2012

ta. Requisitos, ensayos, marcado.
EN 14593-2:2005

(ISO 20347:2012).

Equipos de protección respiratoria. Equipos respi

EN ISO 20349:2010

ción frente a riesgos térmicos y salpicaduras de

a demanda. Parte 2: Equipos con media máscara a

metal fundido como los que se encuentran en

presión positiva. Requisitos, ensayos, marcado.

fundiciones y soldadura. Requisitos y métodos de

EN 14593-2:2005/AC:2005

ensayo. (ISO 20349:2010)

Equipos de protección respiratoria. Equipos respi

EN 14594:2005/AC:2005

ratorios con línea de aire comprimido de flujo

EN ISO 20471:2013
EN 24869-1:1992

Ropas de protección contra productos químicos

Parte 1: método subjetivo de medida de la atenua
ción acústica. (ISO 4869-1:1990)

con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o

EN 50286:1999

Ropa aislante de protección para trabajos en ins

con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo

EN 50286:1999/AC:2004

talaciones de baja tensión

4), incluyendo las prendas que ofrecen protección

EN 50321:1999

Calzado aislante de la electricidad para trabajos en

[3] y PB [4]).

EN ISO 15025:2002

Acústica. Protectores auditivos contra el ruido.

líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa

únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB

EN ISO 14877:2002

Ropa de señalización de alta visibilidad - Métodos
de ensayo y requisitos (ISO 20471:2013)

continuo. Requisitos, ensayos, marcado.

EN 14786:2006

Equipo de protección personal. Calzado de protec

ratorios con línea de aire comprimido con válvula

EN 14594:2005

EN 14605:2005+A1:2009

Equipo de protección personal. Calzado de trabajo.

instalaciones de baja tensión
EN 50365:2002

Ropas de protección. Determinación de la resisten

Cascos eléctricamente aislantes para utilización en
instalaciones de baja tensión

cia a la penetración mediante sprays químicos lí

EN 60743:2001

Trabajos en tensión. Terminología para herramien

quidos, emulsiones y dispersiones. Ensayo con ato

IEC 60743:2001

tas, equipos y dispositivos.

mizador.

EN 60743:2001/A1:2008

Ropa de protección para operaciones de proyec

IEC 60743:2001/A1:2008

ción de abrasivos utilizando abrasivos granulares

EN 60895:2003

Trabajos en tensión. Ropa conductora para uso a

(ISO 14877:2002)

una tensión nominal hasta 800 kV en corriente

Ropa de protección. Protección contra el calor y

alterna y +/- 600 kV en corriente continua

las llamas. Método de ensayo para la propagación
limitada de la llama. (ISO 15025:2000)

IEC 60895:2002 (Modificada)
EN 60903:2003

Trabajos en tensión. Guantes de material aislante

EN ISO 17249:2004

Calzado de seguridad resistente al corte por sierras

EN ISO 17249:2004/A1:2007

de cadena (ISO 17249:2004)

EN 60984:1992

Manguitos de material aislante para trabajos en
tension IEC 60984:1990 (Modificada)

EN ISO 17491-3:2008

IEC 60903:2002 (Modificada)

Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa

EN 60984:1992/A11:1997

de protección contra productos químicos. Parte 3:

EN 60984:1992/A1:2002

Determinación de la resistencia a la penetración de

EN 60984:1990/A1:2002

un chorro de líquido (ensayo de chorro). (ISO
17491-3:2008)
EN ISO 17491-4:2008

Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa

3.3.- SOBRE PROTECCIONS COL·LECTIVES I MITJANS AUXILIARS

de protección contra productos químicos. Parte 4:
Determinación de la resistencia a la penetración
por pulverización de líquidos (ensayo de pulveriza

s’adoptaran sistemes de protecció col·lectiva, en la qual l’actualització del risc amb la previsible

ción). (ISO 17491-4:2008).
EN ISO 20344:2011
EN ISO 20345:2011

Com a norma d’actuació, els riscos han de ser eliminats en l’origen. Si això no fos possible

Equipos de protección personal. Métodos de en

aparició d’unes conseqüències no depenguin directament de les possibles accions u omissions de

sayo para calzado. (ISO 20344:2011).

les persones.

Equipo de protección individual. Calzado de segu
ridad. (ISO 20345:2011).

EN ISO 20346:2004

Equipo de protección personal. Calzado de protec

EN ISO 20346:2004/A1:2007

ción. (ISO 20346:2004)
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En general hem de tenir en compte les següents mesures de protecció col·lectiva:
-

Senyalització en general

-

Conductor de protecció i presa a terra
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-

Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per iluminació i petita maquinària portàtil, i de
300 mA per força.

Escales de mà.
A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.

-

Baranes de seguretat.

-

Xarxes de protecció

-

Xarxes de prevenció

-

El cable guia de sujecció del cinturó de seguretat i els anclatges tindran suficient resistència

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part

per soportar els esforços als que puguin estar sotmesos i habran estat determinats

superior .

previament.

L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.

Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

-

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

Escales manuals i escales amb baranes i replans. Escales especials dissenyades de manera

L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.
Oxitallada

que es puguin utilitzar amb dispositiu anticaiguda i cinturó de seguretat i amb aro protector.

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present

-

Plataformes especials (elevadores). Mitjans d’elevació i transport del treballador.

-

Extintors

Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.

-

La maquinària serà entregada en l’obra revisada per personal especialitzat.

No es mesclaran les bombones de gasos diferents.

-

Els mitjans auxiliars s’entregaran en garantia de bon estat.

les següents condicions :

Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera

Les proteccions col.lectives tindran la resistència mecànica i física adequada a la funció que hagin

perllongada.

de complir.

S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.

Tancament de l’obra

S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant

Es obligatori tancar l’obra de manera que s’impedeixi als vianants l’entrada al recinte de l’obra.

les buides de les que estiguin plenes.

La tanca serà de 1,90 a 2.00 metres d’alçada.

El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.

Apeos i encofrats

Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.

Tindrian la pendent màxima davant la hipòtesi de l’acció més desfavorable i amb un coeficient de
seguretat de 5

Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.
S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama.
S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.

Baranes de protecció

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:

Es col.locaran com màxim els suports de les baranes de 2,65 m. La resistència mínima és de 150

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major
seguretat i comoditat.

kg/m, i amb un coeficient de seguretat de 5.

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la
La secció en fusta serà de 12x4 cm. Es composarà de passamans a una alçada de 1 m.,
passamans intermig i sòcol de 15 cm. com mínim.

possibilitat d’accidents.
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador

No es podran emprar cordes i cintes de palet. La barana serà rígida.

(casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir,

Es col.locaran en totes les obertures d’escales i forjats

maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.
- No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.

Extintors

- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

Es revisaran quan sigui necessari a la periodicitat del fabricant.

- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de

Es cuidarà del seu emplaçament de forma que de produir-se un incendi l’accés sigui ràpid i sense

les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .

risc de cremades.
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- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules
antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama.

S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes,
el motor en marxa ni la cullera aixecada.

- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota
pressió a un recipient amb aigua.

Grup compressor i martell pneumàtic
El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.

- No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar
sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur.

L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una
distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que

- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.

quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà

- No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.

completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.

- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.

El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En

- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color
vermell)

cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars
o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en

- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho
tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es
produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.

prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul.
S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta
protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.

resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben
ventilat.

martells (o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els

- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball
d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.

mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.

Retroexcavadora

No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

pressió.

És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.

de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota

En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.

de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i

Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:

protectors auditius.

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

Bombeig de formigó

- Comprovar el clàxon de marxa enrera.

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest

En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,

tipus de treball.

baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.

La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts

Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :

susceptibles de moviment.

- Posar el fre d’estacionament.

La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant,

- Posar en punt mort els diferents comandaments.

així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.

- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.

Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons

- Treure la clau de contacte.

segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
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La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit

A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous,

per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.

s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà

Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la

d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.

canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.

A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és

És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de

prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús

En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i

com a transport pel personal.

desmuntant tot seguit la canonada.

La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements

Grues i aparells elevadors

sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés.

En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à

S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir
present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics
apagats.

que es faci un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.

Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.

Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés

Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

Serra circular

Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.

En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels

S’ha d’instal·lar un protector a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el

seus corresponents dispositius.

tall.

El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall,

La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.

Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

contemplat a la nostra legislació vigent :

Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment
no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el

• RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la
seva Manutenció.
• Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-

disc.

AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables

S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen

per a l’obra.
• RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària

les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.
Passarel·les

MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils

L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

autopropulsades emprades.

Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar

Carretó elevador

de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.

Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i

Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

deixar el carretó fora de servei.

Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment

S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.

paletitzada, fleixada i ubicada correctament.

S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada

- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en

- s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de
recórrer.

un pendent, s’hauran de calçar les rodes.
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- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de

- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

- s’ha

Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments

de

transportar

únicament

càrregues

preparades

correctament

(càrregues

paletitzades).

descontrolats.

- no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.

L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.

La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades

- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància

a terra.

prudencial amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.

La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.

- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.

El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del

Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.

carretó amb la càrrega que es transporta.

Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.

- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de

Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els

terra.

conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els

- en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor

conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.
Bastides amb elements prefabricats sistema modular.

intermitent.
En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les
assegurances reglamentàries.

Muntatge:
Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible

Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt
mort, el motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en
un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.

un aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no

Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.

ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de

La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les
inclemències del temps.

recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons,
revoltons, etc.

Formigoneres pasteres

Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una

s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat

distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de

de reforçar o no aquestes zones de recolzament.

caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es

Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge.

disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.

Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert

En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements

vessament.

mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.

La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un

Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de

rètol amb

contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es

la llegenda

“ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO

pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:

AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”,

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega
de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.

separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de
l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

lliscament.
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran :
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- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts

Emmagatzemant :

- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps.

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-

- Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia
elèctrica.

los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller

- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre
els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es
necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

Ús:

Bastides de cavallets.

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol
inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:

La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

- L’alineació i verticalitat dels muntants.

En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana

- L’horitzontalitat dels travessers.

perimetral.

- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.

L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

- L’estat dels ancoratges de la façana.

El conjunt haurà de ser estable i resistent.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

Soldadura elèctrica

- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de
cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat

- La correcta disposició dels accessos.

de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o

La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de
l’elèctrode.

sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del

No es pot

picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta

despreses poden produir greus lesions als ulls.

tècnic autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i

No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del
seu treball.

es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i

Desmuntatge:
El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un

pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a
mínim 60x60

tècnic competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de
baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment

No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre
un portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els

millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la

treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.

bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es

S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.

procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.
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Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces
portaelectrodes i els borns de connexió.

Pistola fixa-claus
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina,

Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

per tal d’evitar accidents per inexperiència.

S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la

Instal·lacions d’Higiene i Benestar:

pistola i patir accidents.

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar,

En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i

preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.

patir accidents.

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant

Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.

l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats :

Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.

canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.

No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seran :

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

• mòduls prefabricats o locals adequats

L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de

S’han de tenir en compte els següents paràmetres :
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran

seguretat si els calgués.
Perforadora portàtil

equipats amb seients i casellers individuals.
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada
10 treballadors.

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina,
per tal d’evitar els accidents per inexperiència.

• dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.

S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció;
en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.

• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima

Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió,

serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les

posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui

dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.

reparada.

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de

la brossa, ventilació,

calefacció i il·luminació.

S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i

No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir

mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a

serioses lesions.

l’altre.

No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó,

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que

després apliqui la broca i embroqui-la.

han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la

La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una

temporada.

mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.

És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i

està connectada a la xarxa elèctrica.

col·lectiva.

Esmoladores angulars

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a
l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués,
s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises
destellants durant la nit.

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en
llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la
màquina.
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No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió

Aquelles proteccions que no tinguessin reflex en l’Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de

justificaran com partides alçades a justificar amb l’aprovació expressa de la Direcció Tècnica del

velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.

Projecte de Seguretat.

Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la
peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.

4.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan

propers al lloc de treball.

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de

31/1995) :

treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes

-

Evitar els riscos.

No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les

-

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o

-

Combatre els riscos en el seu origen.

-

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de

es poden arribar a multiplicar.

extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb

En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció

l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

-

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

-

Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar
treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels

molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la

factors ambientals al treball.

trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió

-

Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus

-

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

i importants desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema
eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho
requereix .

4.1. PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona,
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Electricitat
Es realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, així com el d’alta tensió i
normes reglamentàries que el desenvolupin o complimentin.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
-

quan sigui necessari o es cregui convenient.

La filosofia de la prevenció elèctrica, és que el conjunt de la instal.lació garantitzarà una protecció
contra contactes directes i indirectes segons queda descrit en l’article 028, apartat 4 del REBT.

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,

-

Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració

Proteccions complementàries

del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les
modificacions pertinents.
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-

-

-

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de

autònoms.

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

R.D. 1627/1997, són les següents:

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

les seves responsabilitats.

-

-

Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives.

-

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

successivament.
-

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos

4.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,

tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:

titulació acadèmica en Construcció.

3. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

4. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció

5. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

Facultativa/Direcció d’Execució.
6. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la

que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
7. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

finalitat de

8. La recollida dels materials perillosos utilitzats.

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o
9. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

successivament.
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.

10. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

11. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms.

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
12. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi

l'Estudi de Seguretat i Salut.

en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
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13. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció
quan no calgui la designació de Coordinador.

4.4. DIRECTOR D’OBRA
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i

14. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi

Prevenció de Riscos Laborals.
15. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa,
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra

16. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones

executada i de la seva qualitat.

autoritzades.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor,
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat
pel Promotor.

Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.

la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions
i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i

4.3. PROJECTISTA

l’Estudi de Seguretat i Salut.
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del

Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en
el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

Seguretat i Salut.

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.

que siguin preceptius.

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat
i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
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8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

perceptius.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
4.5. CONTRATISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRATISTES

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
-

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

-

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant

-

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

el contractista,

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les

-

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

execució.
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que
hagin contractat.
11. A

més,

els

Contractistes

i

Subcontractistes

respondran

solidàriament

de

les

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.

que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i
la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins

l’obra.
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a

dels límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut

l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.

del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
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15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

l'emplaçament

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació
de

Procediments

i

Mètodes

de

Treball

intrínsecament

segurs

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut

(SEGURETAT

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.

del

terreny,

les

comunicacions,

accessos,

afectació

de

serveis,

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el
futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic,
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers,
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al
seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l'obra.
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de

compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o

conformitat a la normativa legal vigent.

Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi

d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra.

com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i

característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la

les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments,

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització

encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels

de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra,
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense

afectar a aquest centre de treball.

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària
i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza

qualsevol altre requisit formal.
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l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i

concret.

de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de

(PSS):
-

l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement

La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que

dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

a desenvolupar.
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i

Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".
4.7. TREBALLADORS
4.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l’obra.

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
2. El deure d'indicar els perills potencials.

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.

3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
dels equips de treball per part dels treballadors.

Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i
la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30

temps que duri la seva permanència a l’obra.

de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips
de protecció individual per part dels treballadors.
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5.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel
seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,

5.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATERIA DE SEGURETAT I

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures

SALUT

de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de

de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a
terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran
de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte

Seguretat i Salut per l’obra serà el següent:

i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
2. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

3. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
4. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

5.2. VIGENCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Salut.
5. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la
6. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del

7. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.

Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels

8. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador

Contractista per l’obra en qüestió.
9. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista

de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,

i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

vinculants per les parts contractants.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de

5.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRATISTA

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de

interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la
seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i
9) .

hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals

Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
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5.4. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
6.2.- REPRESENTANT DE SEGURETAT
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Es obligatori per aquesta obra el nomenament d’un representant de seguretat i salut, que
correspondrà al cap d’obra, i tal efecte requerirà la formalització dels següents punts:

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar

-

L’estricta observància de les disposicions legals sobre mesures de seguretat.

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms,

-

El compliment del Pla de Seguretat i Salut, anotant les faltes de seguretat observades.

Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en

-

Informar als tècnics i empresa constructora de no iniciar-se un treball sense seguretat

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la

el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que

requerida.

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24
6.3.- RECURS PREVENTIU

hores.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
6.- SERVEIS DE PREVENCIO

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

Segons el Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, s’aproba el Reglament dels Serveis de
prevenció, els quals en el sector de la construcció són obligatoris.
6.1.- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ

Les possibilitats de l’estructura per part del contractista dels serveis de prevenció depenen del
tipus d’empresa (Reial Decret). Les possibilitats de l’estructura preventiva són les següents:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real
decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a
les condicions de treball detectades.

-

L’empresari assumeix tota la prevenció

-

Designació dels treballadors encargats de la prevenció

-

Servei de prevenció propi

-

Servei de prevenció aliè

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

-

Servei de prevenció mancomunat.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència

definits a l’annex II del RD 1627/97:

Les àrees de prevenció que s’han de cobrir obligatoriament són les següents:
-

Seguretat

-

Higiene industrial

-

Ergonimia i psicosociologia

-

Medicina d’empresa
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
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5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

c) Els mitjans auxiliars pertanyen a l’obra bàsica i no a l’Estudi de Seguretat, permetran la
correcta execució de l’obra d’edificació, així com l’acoplament de la seguretat del projecte de
l’estudi i el pla, tenint que complir amb la seguretat que requereix cada cas, l’entibació de
terres (si no s’ha previst en l’Estudi de Seguretat), encofrats, xarxes de terres, etc.
d) Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu inici fins la seva
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat, que el conjunt acabat.

En totes les obres a realitzar per Agbar serà obligatori tenir permanentment durant el transcurs de

e) La col·locació dels mitjans de protecció col·lectius, requerirà la utilització, en el seu cas, de
sistemes de protecció individuals. Es l’anomenada “la seguretat dins de la seguretat”.

l’obra un recurs preventiu amb una formació de tècnic de prevenció bàsica (60 hores).

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES
a) En tot el que es refereix a l’adquisició, recepció i ús de materials i utillatge o maquinària que
s’utilitzi per l’obra, el constructor s’atendrà a les pràctiques de la bona construcció, utilitzant el
personal especialitzat i qualificat a cada part de l’obra que així ho necessiti. La Direcció

a) No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, així el sistema o medi auxiliar que

Tècnica i Facultativa podrà requerir-lo i sol·licitar documents acreditatius de l’adequada

s’hagi inclòs en el projecte bàsic o d’execució, no podrà incloures en l’Estudi de Seguretat i

titulació.

Salut.

b) L’Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades pel Pla de Seguretat. No obstant,

b) Es justificarà expressament quines són les despeses generals de l’obra i despeses generals

l’evolució o la pròpia maquinària, tecnificació del constructor, a les característiques de les

d’empresa, a fi d’evitar duplicats de doble certificació, entre el projecte d’execució i el projecte

subcontractes, puguin obligar a que el Pla de Seguretat s’allunyi de les previsions de l’estudi,

de seguretat.

tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l’Estudi de Seguretat estarà

c) Les certificacions seran aprovades per la Direcció Tècnica i Facultativa de l’obra, i

obert a tot el que suposi la millora de seguretat i prevenció d’accidents, d’acord sempre amb la

representants de la propietat, segons els casos, expeditant-se les certificacions conjuntament

legislació vigent.

amb les del projecte.
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d) Les multes per infraccions de seguretat i salut que puguin imposar-se per l’autoritat laboral

b) Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del projecte de seguretat, a les

competent o multes d’altre naturalesa NO SON ABONABLES I SON A CÀRREC EXCLUSIU

modificacions aprovades expressament i a les ordres o instruccions complementàries emeses

DEL INFRACTOR.

pel Coordinador de seguretat o per la Direcció tècnica executiva.

e) La medició de les obres es realitzarà amb la designació d’unitats que es consignin a cada
partida del pressupost i per l’obra realment executada, certificant-se a l’origen.

c) Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació de l’Estudi de
Seguretat. Es rebutjaran aquelles que no s’ajustin a les prescripcions o siguin deficients o no
reuneixin les condicions de solidesa

No podrà certificar-se noves col·locacions , per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc.
Per obra realment executada, s’entén, la part de seguretat que s’hagi col·locat en aquesta
certificació

d) Quan la Direcció tècnica executiva tingui fundades raons per creure en l’existència del no
compliment de les determinacions del Pla de Seguretat, podran ordenar en qualsevol moment
i sense càrrec els treballs necessaris pel seu arrenjament.

e) El Promotor-constructor i les diferents empreses contractades estaran obligats a complir les
condicions del Plec de condicions, memòria, plànols i pressupost, les especificacions del
contracte i les ordres complementàries de la Direcció tècnica executiva tingui que donar durant
el transcurs de l’obra.

f)

El Promotor-constructor i les diferents empreses contractades estaran obligats a reconstruir
en càrrec seu quantes vegades sigui necessari el treball mal realitzat, a judici de la Direcció
Tècnica executiva de l’obra

g) S’anotarà en el llibre d’incidències la inobservància de les instruccions

i recomanacions

preventives recollides en el Pla de Seguretat. Efectuada una anotació en el llibre d’incidències,
el Coordinador de Seguretat remetrà el comunicat obligatòriament i durant el transcurs de 24
hores a la Inspecció de Treball, informant a la Direcció Facultativa, Comitè de Seguretat i
Salut, constructor i propietari, segons el cas. Es conservarà adequadament en la pròpia obra la
còpia de les esmentades anotacions.

h) No dona lloc a certificació de partides als retard en l’obra injustificats, així com les

PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES

paralitzacions.
a) Es competència exclusiva del Coordinador de seguretat l’aprovació del Pla de Seguretat, així
com les modificacions en funció del procés d’execució de l’obra, de les omissions o
contradiccions aparents i de l’expedició d’ordres complementàries per el desenvolupament del
mateix
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PREVISIONS DE SEGURETAT I SALUT EN PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS D’ÚS I
MANTENIMENT
Jordi Albors Fernández
Per a conservar l’edifici en bon estat d’ús i funcionament el Propietari ha d’assumir les
reparacions dels components de l’edificació que es malmetin, ha d’executar o fer executar

Arquitecte Tècnic

les operacions de manteniment de compliment legal obligat o que hagi prescrit la direcció
facultativa de les obres de construcció, i reposar els elements que tinguin una vida útil més
curta que la del conjunt de l’edifici.
Les operacions de manteniment tenen bàsicament un caràcter preventiu. La seva finalitat

El Prat de Llobregat, Juny 2017

és:

a) Evitar que es produeixin desperfectes que creïn algun perill.
b)

Evitar que s’espatllin o que es desgastin components.

c) Reduir despeses, ja que es menys costosa la prevenció d’un desperfecte que la
reparació del dany que es pot produir.

Les operacions de manteniment també tenen com a finalitat revisar l’edificació per a
conèixer si han aparegut desperfectes o patologies en punts que són a la vista.

En el “Quadern de registre” del “Llibre de l’edifici” s’ha de fer constar l’execució de les
operacions de manteniment establertes en aquest Estudi de Seguretat i Salut d’Us i
Manteniment (ESSUM) que afectin elements comuns de l’edifici i que siguin executades per
un especialista o un tècnic qualificat.

Les instruccions de manteniment es divideixen en cinc parts:

I.

El manteniment pels mateixos usuaris: Exposa aquelles operacions de
manteniment per la seva senzillesa, normalment van a càrrec dels usuaris.

II.

El manteniment per operaris: Especifica les operacions de manteniment que han
de fer d’una forma periòdica, operaris professionals.

III.

Les inspeccions tècniques generals: Determina les inspeccions que, d’una
manera periòdica han de fer els tècnics qualificats.

IV.

Les reposicions: Determinats elements de l’edificació que s’han de reposar,
perquè tenen una vida útil curta.

V.

Manteniment en cas d’incidència: Explica les mesures que cal prendre en cas
que s’hi produeixin.

Una part de les operacions de manteniment necessari per a conservar l’edifici en bones
condicions d’ús i funcionament, com que son molt senzilles, poden ser fetes sense cap
dificultat pels mateixos usuaris. És necessari que, que si el propietari d’un habitatge el
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cedeix en ús a una altra persona, li transmeti les instruccions sobre les operacions de
manteniment que han d’anar al seu càrrec.

Moltes d’aquestes operacions no tenen una periodicitat específica sinó que cal fer-les
segons l’ús que es dona i si apareixen símptomes sobre la necessitat d’executar-les.
Si hi ha algun dubte al respecte és convenient demanar consell a un professional.

En tots els casos, és tindrà present el contingut d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, que
restarà incorporat al Llibre de l’Edifici, a totes les operacions d’ús i manteniment, seguint
les prescripcions establertes pels riscos que es puguin preveure a les diferents activitats
aplicant els mètodes, sistemes i equips per amainar i eliminar els esmentats riscos

Jordi Albors Fernández

Arquitecte Tècnic

El Prat de Llobregat, Juny 2017
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