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I.- GENERALITATS 
1.- OBJECTE DE LA INTERVENCIÓ 
 
 La redacció del present projecte tracta del condicionament interior dels vestidors del Poliesportiu de Les Fonts en 
una edificació aïllada. 
 
2.- EMPLAÇAMENT 
 
 La finca on es realitza la intervenció descrita en del present projecte està situada al carrer Josep Mitats, s/n.; de la 
ciutat de Sant Quirze del Vallès, comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona. La seva referència cadastral 
és 3887601 DF2938 N0001 WE. 
 
3.- PROMOTOR 
 
 El projecte s’ha redactat a petició de l’Ajuntament de Sant Quirze (P-0823800-H), amb domicili a la plaça Vila, 
número 1 de Sant Quirze del Vallès (08192). 
 
4.- ARQUITECTE 
 
 Aquest expedient ha estat redactat per l’arquitecte superior Manel Alcalà Gili, col·legiat número 37.264-1 en el 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili laboral al carrer Pi i Margall, número 114 de Terrassa, 
província de Barcelona (08224). 
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II.- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
1.- CONDICIONAMENTS GENERALS 
 
1.1.- ESTAT ACTUAL 
 
   L’edificació aïllada està construïda dins de la illa delimitada pel passeig del Ferrocarril a l’oest, passeig e la Ribera 
al sud, i el carrer Josep Mitats a l’est. La superfície de la parcel·la és, segons fitxa cadastral, de 2.826,00 metres 
quadrats. Dins d’aquesta parcel·la hi trobem una pista poliesportiva coberta una piscina i l’edificació que ens ocupa 
de planta rectangular desenvolupada en dos nivells. La planta baixa conté vestidors i serveis higiènics de la piscina i 
de la pista. També hi ha un espai per l’àrbitre i una cambra higiènica adaptada. La planta pis, per on s’accedeix des 
de l’escala de dos trams recolzada en la façana nord, conté diverses sales utilitzades per diferents entitats del 
municipi. 
 
 L’accés a l’escola es realitza pel passeig del Ferrocarril, el costat de la mencionada escala. Existeix una tanca 
metàl·lica que separa l’edificació de la platja de la piscina, però es comparteix el mateix paviment. 
 
 
1.2.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 La parcel·la està regulada pel Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat el 22 de març del 2010 per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 No obstant això, la intervenció que ens ocupa no alterarà ni la ocupació, ni l’edificabilitat, ni els usos de l’edificació 
actual, i per tant no hi haurà cap modificació dels paràmetres urbanístics. 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
 La voluntat del promotor és el condicionament interior de les dependències de la planta baixa, renovant els acabats 
dels vestidors de la pista i de la piscina, i el pintat dels paraments interiors en planta baixa i exteriors en la seva 
totalitat. 
 
 És per això que es pretén l’enderroc de part dels envans interiors de les dutxes, la substitució del paviment actual 
per un de vinílic, la rehabilitació dels alicatats existents i el pintat dels paraments interiors i de les instal·lacions vistes 
de lampisteria i electricitat. També es pretén el trasdossat de part de les parets de l’habitacle de l’àrbitre afectat per 
humitats i la instal·lació de mampares ens els vestidors per evitar la visió directa des de l’exterior i per formar 
cabines individuals a les dutxes dels vestidors de la piscina. Les portes i reixes metàl·liques de les obertures exteriors 
també seran objecte de repassat i pintat per a la seva correcta conservació. 
 
 Es preveu la modificació de dues finestres que ventilen les dutxes de piscina, per la correcta entrega de les noves 
mampares interiors. 
 
 No es modificarà la instal·lació de generació d’aigua calenta sanitària, que continuarà en funcionament com en 
l’actualitat. 
 
 La intervenció tindrà una superfície total en planta de 71,90 metres quadrats. 
 
 
 2.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla General d’Ordenació de Sant Quirze. 
 
 Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació 
d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

 
 Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació.  
 
 
2.1.- COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC 
 
 Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que el nou equipament de l’edifici ofereixi 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de 
l’edificació, sempre ho permeti la naturalesa de l’obra. 
 
 En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", i de conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites 
normes figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 
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III.- ORGANITZACIÓ CONSTRUCTIVA 
 
1.- ENDERROCS 
 
 Els treballs d’enderrocs s’efectuaran amb mitjans manuals, i consistiran bàsicament en l’enderroc d’envans interiors i 
en l’aixecament de paviment actual. Les runes es carregaran manualment a contenidors tenint en compte la separació 
de residus, i es retiraran de via pública per transportar-los a abocador autoritzat, demanant rebut corresponent de 
cada tramesa abocada on hi consti el transportista i la procedència de les terres, donant compliment a tot allò que es 
deriva del Real Decret 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. Decret 
89/2010 sobre el Programa de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). 
 
 
2.- ACABATS INTERIORS 
 
 Un cop enderrocats els envans i aixecat el paviment existent es formarà nou paviment interior a base de formació de 
pendents amb trobada de mitja canya en la totalitat del perímetre, s’impermeabilitzarà tota la superfície amb material 
adequat i es col·locarà paviment continu vinílic i antilliscant. En les trobades del paviment nou i el paviment sense 
afectació es col·locarà perfil de transició. 
 
 Els alicatats existents es rehabilitaran reconstruïnt les zones afectades per l’enderroc dels envans, i repassant les 
juntes. Es pintaran els paraments verticals i horitzontals i les instal·lacions vistes de lampisteria i electricitat, així com 
les portes interiors i els coronaments de fusta dels mencionats alicatats. 
 
 
3.- ACABATS EXTERIORS 
 
 Les portes i reixes metàl·liques exteriors es repassaran i pintaran amb esmalt sintètic. Les façanes de planta baixa i 
pis es pintaran amb pintura al silicat. 
 
 
4.- MOBILIARI INTERIOR 
 
 Es formaran mampares i portes de cabines de dutxes en resina fenòlica, amb elements d’unió i fixació d’acer 
inoxidable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.-  PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
 Les prestacions de l’equipament s’estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del CTE, i 
s’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els llindars establerts al CTE i en 
quant al procés d’edificació, el CTE serà d’aplicació, en els termes establerts a la LOE i amb les limitacions que en ell 
mateix es determinen, a les edificacions públiques o privades els projectes de les quals hagin de disposar de la 
corresponent llicència o autorització legalment exigible. 
 
 El CTE dona compliment segons els usos i característiques especifiques de l’activitat dels edificis, segons això l’ús 
principal de l’edifici on es realitza la present intervenció és d’activitat esportiva. 
 
 Per tant es d’obligat compliment: 
 

- DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
 

 El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer per 
mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és necessari justificar que s'assoleixen les mateixes prestacions. 

 
1.1.- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (SUA) 
 
 L’objectiu del requisit bàsic SUA consisteix a reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin mals 
immediats durant l’ús previst de l’edifici o local, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment, així com facilitar l’accés i l’ús no discriminatori, independent i segura dels mateixos a 
les persones amb discapacitat. 
 
SUA 1  Seguretat enfront el risc de caigudes 
 
 Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments compliran el DB SUA 1. 
 
 Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per el que els terres seran adequats per afavorir que les 
persones no rellisquin, s’entrebanquin o es dificulti la mobilitat. 
 
 En canvis de material de pavimentació per transició entre zones, el desnivell serà inferior a 6mm. 
 
 
SUA 2  Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxa 
 
 Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de l’edifici 
complint el DB SUA 2. 
 
 Alçada de pas ≥ 210cm en zones de circulació d’ús restringit i ≥ 220cm en altres supòsits. 
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V.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
El càlcul de la base imposable es determina per amidament valorat. 
 
 S'estima el pressupost total d'execució material de les obres en TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES 
euros, amb VINT cèntims (33.583,20€).  
 
 
 
 
Terrassa, març de 2022. 
 
 
 L'arquitecte, 
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PLEC GENERAL DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
1.- OBJECTE 
 
 El present plec té per objectiu fixar les condicions per les quals s'ha de regir la construcció detallada a la memòria 
descriptiva del present expedient, i concretada als plànols i altres documents redactats per l'arquitecte autor del 
projecte que s'uneixen al present. 
 
 
2.- CONTRACTE 
 
 Les obres es contractaran pel sistema de preus unitaris aplicats a les unitats d'obra totalment executades. Tindran 
valor contractual tant els plànols, memòries, medicions i aplicacions de preus que formen part del Projecte, com les 
ordres verbals o escrites que el Contractista vagi rebent de la Direcció Facultativa durant el curs de les obres, així com 
els plànols i indicacions que se'ls vagin lliurant. 
 
 
3.- TERMINI 
 
 El termini per a l'execució de les obres es concretarà per la Promoció, de conformitat amb la Direcció Facultativa i 
amb anterioritat a la signatura del contracte. 
 
 
4.- RECEPCIÓ D'OBRA 
 
 La recepció provisional s'efectuarà a l'acabament de les obres, realitzant l'acta corresponent. La recepció definitiva 
tindrà lloc al complimentar-se dotze mesos de la provisional. Durant aquest termini serà de part del Contractista la 
conservació en bon estat de l'obra executada. 
 
 
5.- ABONAMENT  
 
 Al Contractista se li podrà exigir, en responsabilitat del compliment d'allò contractat, un abonament concretat en la 
retenció del cinc per cent (5%). 
 Si el Contractista no enllestís les obres en les condicions contractades, la Promoció podrà ordenar, mitjançant la 
Direcció Facultativa, la seva execució a un tercer, sense perjudici de les accions legals a les quals tingui dret en el cas 
de que l'abonament no sigui suficient per abonar el import de l'obra no executada. 
 
 
6.- DEVOLUCIÓ D'ABONAMENT 
 
 La devolució de les quantitats retingudes en concepte d'abonament s'efectuarà en un termini no superior a quinze 
dies després de signada l'acta de recepció definitiva de l'obra, sempre que el Contractista acrediti que no existeix cap 
reclamació contra ell per danys o perjudicis que siguin del seu compte, ni per indemnització o danys derivats 
d'accidents ocorreguts en el treball de realització de les obres. 
 
 
7.- INDEMNITZACIONS PER RETARD 
 
 Si existís un retard no justificat del termini d'acabament de les obres, el Contractista abonarà a la Promoció, en 
concepte d'indemnització, una quantitat diària que es fixarà al contracte oportú. Aquesta pròrroga al termini 
d'entrega es fixarà com a màxim a noranta dies, després dels quals es podran exercir les accions legals pertinents. 
 
 
 
 

8.- UNITATS D'OBRA 
 
 S'entendrà per unitats d'obra qualsevol obra executada i completament acabada d'acord amb les condicions previstes 
al projecte. 
 
 Els preus establerts al pressupost corresponen a una unitat definida d'aquesta manera, qualsevol que sigui la 
procedència dels materials. 
 
 
9.- PREUS UNITARIS 
 
 El Contractista presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l'amidament i/o es desprenguin del 
projecte. Encara que el contracte fos "claus en mà" els preus unitaris tindran valor contractual i s'aplicaran a les 
possibles variacions que poguessin sobrevenir a la medició final. 
 
 
10.- PREUS CONTRADICTORIS 
 
 Els preus d'unitats d'obra així  com els dels materials o ma d'obra que no figurin al contracte, es fixaran 
contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista. El Contractista els presentarà descompostos. 
 
 
11.- ABONAMENT DE LES OBRES EXECUTADES 
 
 Les obres s'abonaran contra certificacions mensuals prèviament aprovades per la Direcció Facultativa. 
 
 Les certificacions tindran com a base l'amidament de l'obra efectuada d'acord amb el projecte i documents annexos 
al mateix, i es referiran a la part del total detallat a l'estat d'amidaments. S'aplicaran els preus contractats o els 
contradictoris acceptats. 
 
 
12.- LEGISLACIÓ LABORAL 
 
 El Contractista respon de la legalització de l'empresa responsable dels treballs, així com d'estar al corrent de 
pagament d'impostos i tributs derivats de la seva activitat. 
 
 El Contractista es compromet a tenir assegurats legalment a tots els treballadors que intervinguin per qualsevol 
motiu a les obres, essent en tot cas l'únic responsable del seu incompliment, sense que pugui quedar afectada la 
Promoció de responsabilitat al respecte. 
 
 La Promoció podrà exigir del Contractista els documents acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions 
laborals, podent descomptar l'import de les obligacions incomplides, i en el seu cas, de les conseqüències 
econòmiques que de l'incompliment, es puguin derivar. Es complirà el Reial Decret 1627/97 sobre Seguretat i Salut 
aplicat a les obres de construcció. 
 
 
13.- DELS MATERIALS I L'EXECUCIÓ D'OBRA 
 
 Els materials a utilitzar seran sempre de primera qualitat, i es subjectaran sempre a allò establert al Plec de 
Condicions Tècniques Particulars i en el seu defecte o complement, a allò prescrit al PLEC GENERAL DE 
CONDICIONS VARIES DE L'EDIFICACIÓ i les NORMES TECNÒLOGIQUES DE L'EDIFICACIÓ. 
 
 En particular caldrà tenir en compte totes les Normes Bàsiques i complementàries que es refereixin a qualsevol 
treball a realitzar. 
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14.- DEL CONTROL DE MATERIALS I EXECUCIÓ 
 
 Tant els materials com l'execució de les obres es sotmetran, com a mínim, als assaigs de control establerts en la 
corresponent Normativa a dalt esmentada, i al Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya sobre Control de 
Qualitat a l'Edificació. 
 
 La Direcció Facultativa podrà establir altres tipus de proves o assaigs si ho estima convenient. 
 
 Si existeixen indicis d'alteracions o incompliments de Normes per part del Contractista, la Direcció Facultativa podrà 
ordenar la suspensió de la part d'obra afectada fins en tant s'obtinguin resultats dels assaigs i la seva interpretació i 
valoració. Aquesta detenció no suposa pròrroga del termini d'acabament de les obres. 

 
 
L'arquitecte, 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
 
0.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

 
1.- CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA ENDERROCS 

1.- CONDICIONS GENERALS 
1.1.- Arrancada de revestiments 
1.2.- Enderroc de tancaments i diversos 

 
SISTEMA ESTRUCTURA 

 
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA FAÇANES 
1.- TANCAMENTS 

1.1.- Façanes de fàbrica 
 

SUBSISTEMA SOLERES 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 
SUBSISTEMA PARTICIONS 

1.- MAMPARES 
1.1.- Fusta 

 
SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1.- CONTINUS 
 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  
1.- ALICATATS 
2.- ARREBOSSATS 
3.- PINTATS 

 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

1.- APARELLS SANITARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels 
productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real 
Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes 
que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a 
l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció 
Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides 
en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la 
constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per 
ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 
productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del 
producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 
condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat 
del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució 
de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució 
de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que 
s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a 
comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst 
dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de 
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la 
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a 
normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
 
1.- CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que 
sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició 
de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als 
confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en 
cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles 
llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir 
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 
metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen 
els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un 
per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 
metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin 
sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats 
i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, 
variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les 
seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que 
puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram 
i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les 
quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la 
via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir 
la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 
passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i 
regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat 
(cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla 
d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat 
prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 
amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan 
tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant 
per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol 
element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, 
tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran 
els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin 
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element 
suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti 
manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o 
vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en 
qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements 
que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de 
façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes 
no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al 
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta 
o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat 
per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de 
l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es 
traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, 
etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, 
etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà 
l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó 
fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents 
amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest 
sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc 
sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre 
que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per 
a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 
municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de 
transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 
pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
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Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb 
etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i 
no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1. Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 
D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents 
dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de 
forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu 
aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment 
al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la 
legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran 
tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... 
El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre 
cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc 
de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des 
d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament 
fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels 
forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes 
de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat 
haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, 
martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a 
l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i 
trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del 
corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin 
quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.2.- Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 
D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests 
elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos 
i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la 
retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts 
sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat 
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de 
la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en 
conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda 
cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades 
el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin 
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element 
es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1.- TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de confort, aïllament i protecció contra la 
humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-
AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront 
del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1.- Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades 
additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment 
(de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla 
de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, 
etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior 
sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat 
amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La 
resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la 
compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara 
vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau 
(I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar 
l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura 
uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, 
additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà 
major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on 
especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per 
a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències 
dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació 
serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent 
recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels 
elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
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Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, 
Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE 
DB SE-F taula 3.3. 
 Execució 
 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es 
revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i 
l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà 
humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha 
gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i 
durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic 
o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no 
es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, 
es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. 
Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. 
Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes 
metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre 
les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que 
la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície 
del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradossat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La 
cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan 
els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat 
o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de 
ciment. 
 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà 
necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell 
d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts 
d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es 
disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es 
realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de 
tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal 
d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre 
referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base 
de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està 
executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran 
mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorbeixin l’aigua del morter, excepte els maons 
de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb 
els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada 
filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes 
verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, 
també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el 
tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus 
d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de 
gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense 
fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació 
entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes 
de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior 
per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb 
el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els 
blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, 
llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els 
sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per 
tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter 

sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradossat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de 
mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran 
els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es 
col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites 
zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament 
després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el 
rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter 
de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es 
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin 
passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades 
horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents 
condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a 
màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura 
serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta 
horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 
25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En 
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de 
fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretesades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó 
i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla 
principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del 
qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior 
de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana 
tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que 
produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència 
per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre 
el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal 
sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de 
la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem 
corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància 
≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un 
revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan 
la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, 
perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons 
com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en 
tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de 
la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur de manera 
que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, 
per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la 
llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a 
mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per 
ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega 
lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a 
la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es 
disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En el cas de 
col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre 
l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un 
pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan 
siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge i la façana 
es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, 
peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que sobresurtin 
més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera 
impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, 
com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró 
a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua 
fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions 
dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre 
fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència 
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dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es 
realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els 
panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació 
de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes 
i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a 
màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat 
la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons 
s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes 
i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla 
de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, 
però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà 
el material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradossat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien 
de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre 
de l’extradossat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre 
cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense 
cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al 
projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols 
exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradossat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, 
finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas 
d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre 
falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques 
es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les 
plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de 
l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps 
dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada 
sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta 
a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. 
Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. 
Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície 
esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i 
calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre 
la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb 
un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb 
armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la 
fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera 
que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment 
intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit 
haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, 
humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per 
una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport 
sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un 
enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals 
comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), 
Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes 
en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència i 
característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, 
etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, 
Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials 
estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials 
estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra 
i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar 
l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i 
explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de 
nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles 
expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament 
i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega 
que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec 
i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la 
junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetins 
previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 
6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, 
de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada 
i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir 
amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura 
i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 
dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant 
un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la 
xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs 
pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un 
pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant 
filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. 
Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a 
l’espera de l’enrajolat. 
 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de 
sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions 
superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà 
variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de 
contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a 
màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
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SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 
1.- MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1.- Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils de fusta 
vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 
Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran correctament 
escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes 
de les empleades normalment en ebenisteria i decoració. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base 
com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic 
(PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de 
panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden 
ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), 
o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces podran ser de fusta molt dura com 
roure, faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o 
vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les 
vibracions i absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols 
sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar 
anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu de 
material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo 
mitjançant cargols, i es col·locarà el tapajunts.  
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre 
tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de 
quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició de falques o perfil continu 
de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-
lo mitjançant cargols.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil. 
  
 
 

Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixació a 
paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament final. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1.- CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-
HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, 
làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, 
pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, intumescents i 
ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà 
de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure 
teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà 
al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà 
un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids 
ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies 
seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums 
dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil 
introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, 
Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i 
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament 
Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast 
accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida 
útil del paviment. 
 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una emprimació 
amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic 
polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de 
formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb 
el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una 
quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació 



MEMÒRIA VALORADA 
DEL CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS 
DE L’EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS 

  

Passeig del Ferrocarril, s/n  SANT QUIRZE DEL VALLÈS (08192) 
 

7 
 

coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran 
juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 
2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter d’emprimació. 
Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment 
o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No 
s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloració homogènia. 
Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació 
i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície 
acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts 
transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària 
de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han 
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb 
els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 
kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del 
gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir 
una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se 
posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava 
d'almenys 3 cm de gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el 
forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada 
i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant 
polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa 
mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura 
de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes 
successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el 
formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del formigó 
amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a 
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. 
Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. 
Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el 
rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla 
o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat 
igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant 
un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i separació entre 
bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic 
dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests 
criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en 
aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1.- ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, entregats al 
suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada 
brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres porcellànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcellànic, molt baixa absorció 
d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, 
d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni 
tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas contrari es 
necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient 
de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons l’establert 
al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment 
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix 
(A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per 
una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina 
de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, 
additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, 
un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics 
cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol 
cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle 
horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La 
col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es 
respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La 
distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més 
important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la 
neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, 
sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà 
en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la 
paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment 
blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant 
tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 
2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En 
cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i 
s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; 
obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduïbles el 50%; obertures > 2,00 m², deduïbles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
  
2.- ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, 
etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat 
esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, 
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
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Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 
quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de 
Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina 
bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma 
de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà 
compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podrà 
ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui 
protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que 
la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes 
i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat 
(Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja 
final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb 
morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de 
calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es 
projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb 
successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-
se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 
1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² 
. El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. 
Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del 
revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, 
és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids 
o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació 
de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta 
capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà 
de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i 
rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execució. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): 
Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat 
reglejat: ± 5 mm/planta 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; 
Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; 
Obertures > 1,00 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. 
  
3.- PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la 
superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura 
a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a 
l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura 
ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla 
d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones 
pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col·locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques 
superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran 
amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà 
una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi 
penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, 
seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la 
calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, 
s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o 
fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà 
d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o 
interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització 
i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de 
mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
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m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment 
acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1.- APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes 
i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament. 
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per 
a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i 
anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i lavabos encastats 
serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
 
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran les seves 
característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció amb els assaigs 
especificats en projecte i ordenats per la D.F. No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació 
d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el possible material 
de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix. 
 
Fases d'execució 
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per 
un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció. 
Col·locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o 
pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la 
connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l’estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els 
aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. Els mecanismes de descàrrega i 
alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de 
fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distància 
mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin 
un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal 
< o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
 
Control i acceptació 
Quedarà garantida l’estanqueïtat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el 
correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra. Comprovació 
cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de 
materials agressius, impactes, humitat i brutícia.  
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
 
 
Terrassa, febrer del 2022. 
 
L’arquitecte, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST
CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS

DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi Uts. Descripció Amidament Preu Import

1.01 m2. Enderroc envans interiors.
Enderroc manual d'envans interiors de maó perforat,
amb perfilat previ de perímetres. Inclou càrrega
manual de runes a contenidor per a material ceràmic.

Entrada vestidors piscina. 3,90
Dutxes vestidors piscina. 19,00

Entrada vestidors pista. 3,90
Dutxes vestidors pista. 19,00

45,80 13,45 € 616,01 €

1.02 m2. Retirada alicatat.
Retirada manual d'alicatat format per rajola ceràmica
presa amb morter de c.p. Inclou càrrega manual de
runes a contenidor per a material ceràmic.

Sòcol vestidors piscina. 4,86
Sòcol vestidors pista. 4,86

Lavabos vestidors piscina. 1,62
Lavabos vestidors pista. 1,62

12,96 9,40 € 121,82 €

1.03 u. Retirada mirall.
Retirada de mirall. Inclou càrrega a contenidor per a
envidraments.

Lavabos exteriors 2,00
Vestidors piscina 2,00
Vestidor adaptat 1,00

Vestidors pista 2,00
Vestidor àrbitre 1,00

8,00 9,50 € 76,00 €

1.04 m2. Aixecament enrajolat.
Aixecament i retirada d'enrajolat hidràulic pres amb
morter de c.p. Inclou càrrega manual de runes a
contenidor per a material ceràmic.

Vestidors piscina. 31,96
Vestidors pista. 31,96

Lavabos vestidors piscina. 2,70
Lavabos vestidors pista. 2,70

69,32 22,10 € 1.531,97 €

1.05 m. Tall paviment.
Tall mecànic de solera de 15 a 30cm. de fondària com a
màxim, per delimitar la zona a retirar.

Vestidors piscina. 4,60
Vestidors pista. 4,60

9,20 10,56 € 97,15 €

CAPÍTOL 1. ENDERROCS

Pàgina 1
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Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi Uts. Descripció Amidament Preu Import

1.06 m2. Enderroc solera formigó 15cm.
Enderroc manual de solera de formigó lleugerament
armat, de fins a 15cm, de gruix, en formació de rasa per
a canal de recollida d'aigües. Inclou càrrega manual de
runes a contenidor per a material ceràmic.

Vestidors piscina. 0,69
Vestidors pista. 0,69

1,38 35,14 € 48,49 €

1.07 m2. Enderroc mur mig peu.
Enderroc manual de mur de mig peu de maó perforat,
amb perfilat previ de perímetres. Inclou càrrega
manual de runes a contenidor per a material ceràmic.

Desplaçament finestres vestidors piscina. 1,08 18,90 € 20,41 €

1.08 u. Retirada i acopi d'inodor.
Retirada manual i acopi d'inodor per posterior
recol·locació, amb desconnexió prèvia de xarxa de
lampisteria. S'inclou emmagatzematge per evitar
deteriorament fins a nova col·locació.

Lavabos vestidors piscina. 2,00
Lavabos vestidors pista. 2,00

4,00 22,54 € 90,16 €

1.09 u. Retirada i acopi finestra alumini lacat 90x60cm.
Retirada manual i acopi de finestra d'alumini lacat per
posterior recol·locació, formada per full superior batent
i full inferior fixe, amb desmuntatge previ de tapajunts.
S'inclou emmagatzematge per evitar deteriorament fins
a nova col·locació.

Vestidors piscina. 2,00 35,78 € 71,56 €

1.10 u. Retirada i acopi reixa acer 90x60cm.
Retirada manual i acopi de reixa d'acer per posterior
recol·locació. S'inclou emmagatzematge per evitar
deteriorament fins a nova col·locació.

Vestidors piscina. 2,00 29,30 € 58,60 €

1.11 u. Retirada tapetes porta interior 205x60cm.
Retirada manual de tapetes de porta interior de fusta a
dues cares. Inclou càrrega manual de runes a
contenidor de fusta.

Vestidors piscina. 2,00
Vestidors pista. 2,00

4,00 15,24 € 60,96 €

Pàgina 2
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1.12 u. Retirada contenidor.
Retirada i transport de contenidor de 5m3, fins a
abocador autoritzat.

2,00 175,00 € 350,00 €

TOTAL CAPÍTOL 1 3.143,14 €
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2.01 m2. Mur mig peu maó perforat.
Formació de mur de mig peu amb fàbrica de maó
perforat de 29x14x10cm., pres amb morter de c.p.
Inclou formació de traves de connexió amb mur
existent i part proporcional de col·locació de bastides.

Vestidor masculí piscina. 2,73
Desplaçament finestres vestidors piscina. 1,08

3,81 45,75 € 49,41 €

2.02 m2. Trasdosat interior.
Formació de trasdosat interior amb envà de maó
perforats de 4cm de gruix, pres amb morter de c.p.
Inclou subministrament i col·locació prèvia de plaques
de poliestirè extruït de 30mm. de gruix per crear
barrera amb mur existent.

Sota escala vestidor àrbitre. 7,50 19,25 € 144,38 €

2.03 m. Adaptació pas porta.
Retirada d'escopidor de pas en porta i formació de
rampa adaptada amb rajola ceràmica presa amb morter
de c.p.

Vestidor adaptat. 0,90 87,00 € 78,30 €

2.04 m. Escopidor ceràmic mur mig peu.
Formació d'escopidor ceràmic per a mur de mig peu, a
base de peces ceràmiques amb doble goteró trenca
aigües, pres amb morter de c.p.

Desplaçament finestres vestidors piscina. 1,20 92,10 € 110,52 €

2.05 m2. Alicatat rajola ceràmica blanca.
Formació revestiment en paraments verticals a base
d'esquerdejat mestrejat amb morter de c.p. amb acabat
remolinat, i formació d'alicatat amb rajola ceràmica
blanca de 15x15cm., presa amb morter adhesiu. Inclou
part proporcional de col·locació de bastides.

Vestidor masculí piscina. 2,73
Desplaçament finestres vestidors piscina. 1,08

3,81 64,00 € 243,84 €

CAPÍTOL 2. RAM PALETA
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2.06 m2. Repassos alicatats.
Repassos d'alicatats en zones afectades per enderrocs
d'envans, amb reposició de rajola ceràmica blanca de
15x15cm. presa amb morter adhesiu.

Vestidors piscina. 5,40
Vestidors pista. 5,40

10,80 66,80 € 721,44 €

2.07 m2. Repassos rejuntat alicatat.
Repassos de rejuntat general d'alicatats amb borada
blanca.

Parets lavabos exteriors. 29,40
Parets vestidor piscina. 68,04

Parets lavabos vestidors piscina. 5,46
Parets Guarda-roba. 34,86

Parets vestidor adaptat. 35,64
Parets vestidor pista. 68,04

Parets lavabos vestidors pista. 5,46
Parets vestidor àrbitre. 10,00

256,90 2,50 € 642,25 €

2.08 m. Acabat inferior alicatat (sòcol).
Formació d'acabat inferior alicatat amb morter de c.p. i
borada blanca, en tot el perímetre per execució
d'entrega de sòcol nou paviment.

Parets vestidor piscina. 32,40
Parets lavabos vestidors piscina. 2,60

Parets vestidor pista. 32,40
Parets lavabos vestidors pista. 2,60

70,00 12,00 € 840,00 €

2.09 m2. Arrebossat parets.
Formació de revestiment continu de parets a base
d'esquerdejat mestrejat i arrebossat amb acabat
remolinat fi, amb morter de c.p. S'inclou part
proporcional de formació d'arestes i de col·locació de
bastides. Buit per ple.

Desplaçament finestres vestidors piscina. 1,08
Sota escala vestidor àrbitre. 7,50

8,58 23,54 € 201,97 €

TOTAL CAPÍTOL 2 3.032,11 €
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3.01 m2. Reblert rases formigó.
Reblert manual de rases amb formigó no estructural
HNE-15/B/20, fins a 20cm. de gruix.

Dutxes vestidors piscina. 0,69
Dutxes vestidors pista. 0,69

1,38 20,02 27,63 €

3.02 m2. Formació de pendents.
Formació de pendents amb morter de perlita i ciment
de densitat 350Kg/m3., de 5cm. de gruix mig. Inclou
mestrejat previ.

Vestidors piscina. 31,96
Vestidors pista. 31,96

63,92 15,57 995,23 €

3.03 m. Mitja canya perimètrica.
Formació de mitja canya perimètrica, a base de morter
de ciment, de 6cm. de radi.

Parets vestidor piscina. 32,40
Parets lavabos vestidors piscina. 9,40

Parets vestidor pista. 32,40
Parets lavabos vestidors pista. 9,20

83,40 5,56 463,70 €

3.04 m2. Impermeabilització polímer.
Formació d'impermeabilització amb polímer de
dispersió aquosa amb una dotació de 1,3Kg/m2.

Vestidors piscina. 31,96
Vestidors pista. 31,96

63,92 20 1.278,40 €

3.05 m. Perfil canvi paviment.
Subministrament i col·locació de perfil d'alumini de
junt per canvi de paviment tipus Schlüter-RENO-AVT
100 B20, de 10mm. d'alçària per unions amb desnivell.

Vestidors piscina. 1,60
Vestidors pista. 1,60

3,20 94,52 € 302,46 €

CAPÍTOL 3. PAVIMENT
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3.06 m2. Formació paviment vinílic.
Formació de paviment vinílic homogeni antilliscant
Tarkett model Granit Multisafe o similar, classe B
segons DIN 51097 de 2,5mm. de gruix, col·locat amb
adhesiu EMBOND 170 i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4mm., inclòs part proporcional de
mitja canya perimètrica i sòcol de 20cm. d'alçària
aproximada. Inclou embocadures a canal recollida
d'aigües i a connexió de clavegueram de inodors.

Vestidors piscina. 31,96
Vestidors pista. 31,96

63,92 57,82 € 3.695,85 €

TOTAL CAPÍTOL 3 6.763,28 €
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4.01 u. Piquetes de connexió a terra.
Subministrament i col·locació de piqueta de connexió a
terra de xarxa elèctrica interior. Inclou conducte de
coure nú de 35mm2 fins a caixa de seccionament.

Vestidors piscina. 2,00
Vestidor adaptat. 1,00

Vestidors pista. 2,00
5,00 130,20 € 651,00 €

4.02 u. Substitució caixes connexió superficials.
Substitució de caixes superficials de connexió
d'instal·lació d'electricitat, per caixes estanques de
material ignífug de 15x15cm. S'inclou desconnexió de
cablejat i posterior connexió amb regletes.

Lavabos exteriors. 4,00
Vestidors piscina. 8,00

Vestidors pista. 8,00
Vestidor àrbitre. 2,00

22,00 12,50 € 275,00 €

4.03 u. Retirada posada a terra.
Retirada d'instal·lació de posada a terra de canonades
de lampisteria formada per tub superficial de PVC i
cablejat intern. Inclou càrrega manual a contenidor per
a material elèctric.

Vestidors piscina. 2,00
Vestidor adaptat. 1,00

Vestidors pista. 2,00
Vestidor àrbitre. 1,00

6,00 14,35 € 86,10 €

4.04 u. Connexió a terra canonades instal·lació lampisteria.
Formació d'instal·lació de posada a terra de canonades
de lampisteria formada per tub superficial de PVC i
cablejat intern. Inclou part proporcional de col·locació
de bastides.

Vestidors piscina. 2,00
Vestidor adaptat. 1,00

Vestidors pista. 2,00
Vestidor àrbitre. 1,00

6,00 62,23 € 373,38 €

CAPÍTOL 4. INSTAL·LACIONS
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4.05 m. Canal recollida aigües dutxa.
Subministrament i col·locació de canal de plàstic per a
dutxes model Clàssic de ACO, sense pendent, de
83mm. d'amplària interior i 30mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable, segons norma UNE-
EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre
base de formigó de partida 3.01. S'inclou part
proporcional d'embocadures a clavegueram existent.

Vestidors piscina. 4,60
Vestidors pista. 4,60

9,20 127,88 € 1.176,50 €

4.06 u. Recol·locació inodor acopiat.
Recol·locació d'inodor acopiat en la mateixa ubicació,
un cop format nou paviment, amb connexió a xarxa de
lampisteria existent i a clavegueram amb junta de sellat
de goma. Inclou noves fixacions mecàniques.

Vestidors piscina. 2,00
Vestidors pista. 2,00

4,00 75,60 € 302,40 €

TOTAL CAPÍTOL 4 2.864,38 €
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5.01 m2. Pintura paraments exteriors.
Pintat a dues mans de pintura al silicat color a escollir.
Inclou massillat de preparació prèvia i part
proporcional de col·locació de bastides. Buit per ple.

Façanes nord. 25,00
Façanes est. 145,00

Façanes sud. 17,00
Façanes oest. 120,00

Torre circular. 70,00
Sostre voladís. 38,00

415,00 9,75 € 4.046,25 €

5.02 m2. Pintura paraments interiors.
Pintat a dues mans de pintura plàstica tixotròpica color
a escollir. Inclou massillat i capa selladora de
preparació prèvia i part proporcional de col·locació de
bastides. Buit per ple.

Sostre lavabos exteriors. 5,52
Parets lavabos exteriors. 9,80
Sostre vestidors piscina. 31,96
Parets vestidor piscina. 22,68

Parets lavabos vestidors piscina. 1,82
Sostre vestidor adaptat. 8,93
Parets vestidor adaptat. 9,24

Sostre vestidors pista. 31,96
Parets vestidor pista. 22,68

Parets lavabos vestidors pista. 1,82
Sostre vestidor àrbitre. 8,93
Parets vestidor àrbitre. 5,00

160,34 7,65 € 1.226,60 €

5.03 m2. Pintura porta interior.
Pintat de porta de fusta interior a dues mans de pintura
d'esmalt sintètic color a escollir de fulls practicables,
bastiment i tapetes. Inclou rascat i decapat necessaris
de preparació prèvia.

Porta lavabo vestidor piscina. 5,88
Porta lavabo vestidor pista. 5,88

Porta vestidor àrbitre. 2,94
14,70 20,41 € 300,06 €

CAPÍTOL 5. PINTURA I ACABATS
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5.04 m. Pintura cantonera fusta remat alicatat.
Pintat de cantonera remat alicatat a dues mans de
pintura d'esmalt sintètic color a escollir. Inclou rascat i
decapat necessaris de preparació prèvia.

Lavabos exteriors. 11,04
Vestidors piscina. 63,92

Lavabos vestidors piscina. 5,20
Guarda-roba. 33,84

Vestidors pista. 63,92
Lavabos vestidors pista. 5,20

Vestidor àrbitre. 6,00
189,12 3,06 € 579,05 €

5.05 m2. Pintura porta metàl·lica exterior.
Pintat de porta metàl·lica exterior a dues mans de
pintura d'esmalt sintètic color a escollir de dues cares
de fulls practicables i marcs. Inclou rascat i decapat
necessaris de preparació prèvia i una ma d'antioxidat
prèvia amb pintura wash-primmer adequat per a
galvanitzat.

Porta 215x80cm. 22,36 33,64 € 752,10 €

5.06 u. Pintura reixa metàl·lica exterior.
Pintat de porta metàl·lica exterior de lames horitzontals
fixes a dues mans de pintura d'esmalt sintètic color a
escollir. Inclou rascat i decapat necessaris de preparació
prèvia i una ma d'antioxidat prèvia amb pintura de
mini de plom.

Fixe 60x60cm. 5,00
Fixe 90x70cm. 3,00

Fixe 90x207cm. 2,00
Fixe 130x60cm. 11,00

Persiana lamel·les 125x130cm. 2,00
Persiana lamel·les 125x160cm. 2,00

Corredissa 120x100cm. 1,00
26,00 77,45 € 2.013,80 €

Pàgina 11

PRESSUPOST
CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS

DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi Uts. Descripció Amidament Preu Import

5.07 m. Pintura instal·lació vista lampisteria.
Pintat de canonades metàl·liques de lampisteria a dues
mans de pintura d'esmalt sintètic color a escollir. Inclou
rascat i decapat necessaris de preparació prèvia.

Lavabos exteriors. 9,50
Vestidors piscina. 44,00

Lavabos vestidors piscina. 9,50
Vestidor adaptat. 15,00

Vestidors pista. 44,00
Lavabos vestidors pista. 9,50

Vestidor àrbitre. 7,50
139,00 3,85 € 535,15 €

5.08 m. Pintura instal·lació vista electricitat.
Pintat de fundes rígides de PVC a dues mans de
pintura d'esmalt sintètic color a escollir. Inclou rascat i
decapat necessaris de preparació prèvia.

Lavabos exteriors. 5,10
Vestidors piscina. 17,00

Lavabos vestidors piscina. 5,10
Vestidor adaptat. 9,50

Vestidors pista. 17,00
Lavabos vestidors pista. 5,10

Vestidor àrbitre. 5,60
64,40 3,50 € 225,40 €

TOTAL CAPÍTOL 5 9.678,41 €

Pàgina 12



PRESSUPOST
CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS

DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi Uts. Descripció Amidament Preu Import

6.01 PA. Ajudes de paleta a instal·lador.
Ajudes de paleta a instal·lador en connexió de
clavegueram, i formació de passa murs per
instal·lacions d'electricitat i lampisteria.

1,00 230,00 € 230,00 €

6.02 PA. Repassat porta metàl·lica exterior.
Repassat de porta metàl·lica exterior, amb la reparació
i/o substitució d'elements deteriorats per òxid.

Entrada magatzem. 1,00 122,00 € 122,00 €

6.03 m. Tapetes marcs portes interiors.
Subministrament i col·locació de tapetes en marcs de
ports de fusta interiors, a base de DM hidrofugat de
10x30mm. Inclou adaptació a mitja canya de sòcol de
nou paviment vinílic.

Lavabos vestidors piscina. 10,00
Lavabos vestidors pista. 10,00

20,00 7,25 € 145,00 €

TOTAL CAPÍTOL 6 497,00 €

CAPÍTOL 6. TREBALLS DIVERSOS

Pàgina 13

PRESSUPOST
CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS

DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi Uts. Descripció Amidament Preu Import

7.01 PA. Mampares resina fenòlica.
Subministrament i col·locació de mampara formada
per taulell de resina fenòlica HPL de 13mm. de gruix,
amb acabat de color a escollir a dues cares i treballada a 
taller, col·locades a 20cm. del terra amb potes i
elements de subjecció a paret i entre diferents elements
d'acer inoxidable. S'inclou tiradors i frontisses amb
molla acer inoxidable en portes.

Vestidors piscina
Entrada 180x150cm. 2,00

Separador dutxes 180x100cm. 2,00
Frontals dutxes 180x37cm. 6,00

Portes dutxes 180x60cm. 4,00
Vestidors pista

Entrada 180x150cm. 2,00
Separador dutxes 180x100cm. 2,00

1,00 5.264,88 € 5.264,88 €

7.02 u. Miralls antivandàlic lavabo.
Subministrament i col·locació de mirall antivandàlic de
xapa d'acer inoxidable NOFER de 70x55cm. amb
cantells polits, d'1,2mm. de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques d'acer inoxidable.

Lavabos exteriors 2,00
Vestidors piscina 2,00
Vestidor adaptat 1,00

Vestidors pista 2,00
Vestidor àrbitre 1,00

8,00 168,00 € 1.344,00 €
7.03 u. Barra fixe inodor adaptat.

Subministrament i col·locació de barra fixe lateral per a
inodor adaptat, en acer inoxidable i amb fixacions
mecàniques.

1,00 123,00 € 123,00 €

7.04 u. Mostrador guarda-roba.
Subministrament i col·locació de moble mostrador de
a guarda-roba formar per tauler de melamina xapada,
color a escollir, amb columna de 3 calaixos.

150x80x70cm. 1,00 195,00 € 195,00 €

TOTAL CAPÍTOL 7 6.926,88 €

CAPÍTOL 7. MOBILIARI
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PRESSUPOST
CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS

DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi Uts. Descripció Amidament Preu Import

8.01 u. Tanques seguretat obra.
Subministrament i col·locació de tanques d'obra a base
de peus de formigó i elements de malla metàl·lica amb
muntants tubulars laterals de 300x200cm. Inclou
retirada posterior.

Protecció contenidors carrer. 12,00 21,50 € 258,00 €

8.02 u. Equips de protecció individual (EPIs).
Equip de protecció individual format per casc de seguretat,
pantalla de protecció de partícules, ulleres contra impactes,
màscara antipols amb 10 filtres de recanvi, respirador facial,
faixa sobreesforços i parell de botes de seguretat.

4,00 105,00 € 420,00 €

TOTAL CAPÍTOL 8 678,00 €

CAPÍTOL 8. SEGURETAT I SALUT

Pàgina 15

PRESSUPOST
CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS

DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

Passeig del Ferrocarril, s/n 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

CapítolDescripció Import Percentatge

1 ENDERROCS 3.143,14 € 9,36%
2 RAM DE PALETA 3.032,11 € 9,03%
3 PAVIMENTS 6.763,28 € 20,14%
4 INSTAL·LACIONS 2.864,38 € 8,53%
5 PINTURA I ACABATS 9.678,41 € 28,82%
6 TREBALLS DIVERSOS 497,00 € 1,48%
7 MOBILIARI 6.926,88 € 20,63%
8 SEGURETAT I SALUT 678,00 € 2,02%

33.583,20 € 100,00%
4.365,82 €
2.014,99 €

39.964,01 €
8.392,44 €

48.356,45 €

Terrassa, març de 2022.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)

RESUM DEL PRESSUPOST

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
13% Despeses generals
6% Benefici industrial

SUMA
21% IVA
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 5,653 0,512 4,670

formigó 170101 0,084 0,497 0,062 0,207

petris 170107 0,052 3,907 0,082 2,468

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,012 0,066 0,015

vidre 170202 0,001 0,100 0,004 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

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 10,17 t 0,7544 7,36 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

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.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

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

Passeig del Ferrocarril, s/n.
Comarca : Vallès occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

tipus
quantitats

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

és residu:

CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,01 t 0,02 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,01 t 0,02 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,50
Maons, teules i ceràmics 40 5,65
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,01
Vidres 1 0,10
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

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                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si 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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

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

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* 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.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Ceràmic

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,28 4,19

Maons i ceràmics 6,30 -

Petris barrejats 3,33 49,99

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,02 0,30

Vidres 0,01 0,08

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

9,94 54,56

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

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

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

- -

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

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** 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)

Transport

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

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

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

-

-

- -

Classificació

El volum dels residus és de : 9,94

- -

31,52 25,22

- -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

75,65 149,68 25,22

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 305,12
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- 0,10 -

- 100,00

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

305,12

- -

-

75,65

-16,66

- 1,40

0,00

- -

0,00

Valoritzador / Abocador

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

runa neta

PRESSUPOST

-

pressupost

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

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Cont. Viladecavalls, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Carrer Drecera, 2 Viladecavalls E.515/98

unitats -

unitats -

unitats 2

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

-
-

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..)

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.

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

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

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

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

-
-



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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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.

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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 0,00 T
T 10,16 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 10,16 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* 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)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 111,76

10,2

***Dipòsit mínim 150€
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10,16Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

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:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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1 
 

COMPLIMENT DEL CTE DB SUA (Seguretat d’Utilització i accessibilitat) 
1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
 Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual es té en consideració la normativa 
específica d’accessibilitat (DB SUA, D135/1995, Llei 17/2008 i D 141/2012). 
 
 En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la 
reforma, sempre que això suposi una major adequació a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB 
SUA. 
 
 
2.- ENVOLVENT (PELL DE L’EDIFICI) 
 
 Els recorreguts d’accés als vestidors no tenen un desnivell de més de 55cm., per tant no cal disposar de barreres de 
protecció per a prevenir caigudes a diferent nivell. 
 
 Es garanteix la protecció a enganxades de la fusteria i manyeria mòbil amb una distància de més de 20cm. a 
qualsevol element fixe. 
 
  
3.- INTERIOR DE L’EDIFICI 
 
 Les cambres higièniques i dutxes si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior, han de disposar d’un sistema de 
desbloqueig des de l’exterior. 
 
 No hi ha cap recorregut amb un desnivell de més de 55cm., per tant no cal disposar de barreres de protecció per a 
prevenir caigudes a diferent nivell. 
 
 Els paviments no tenen juntes que sobresurtin més de 4mm. Els elements sortints del nivell del paviment, petits i 
puntuals, no sobresurten més de 12mm i els sortints de més de 6mm. formen angle amb el paviment < 45º (segons el 
sentit de circulació). 
 
 Els desnivells ≤ 5cm es resolen amb pendent ≤ 25%. 
 
 Les perforacions/forats dels terres són més petits que el pas d’una esfera de ∅  15mm. 
 
 Els elements fixes que sobresurtin de les façanes tindran una altura de col·locació no inferior a 2,20m. 
 
 L’altura lliure de pas serà igual o superior a 2,20m, i en portes no inferior a 2,00m. 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
I.- DADES DE LOBRA 
 
Tipus d'obra: 
 

CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS DE L’EDIFICI POLIESPORTIU 
DE LES FONTS 
 

Emplaçament: 
 

Passeig del Ferrocarril, s/n.  de Sant Quirze del Vallès 
 

Superfícies: 
 

71,90 metres quadrats 

Promotor: 
 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

Arquitecte/s autor/s del 
projecte bàsic i 
d'execució: 
 

Manel Alcalà Gili 
 

Tècnic redactor de 
l'Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut: 
 

Manel Alcalà Gili 

 
 
II.- DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
Topografia: 
La finca sobre la que es situa l’edifici es troba dins del nucli urbà del terme municipal de Sant Quirze del 
Vallès. Els carrers d’accés són pavimentats per a vianants i per al trànsit de vehicles. 
Característiques del terreny: 
No es preveu cap tipus d’intervenció en el subsòl. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
La construcció es situa dins de la finca aïllada sense edificacions veïnes. 
Instal·lacions de serveis públics: 
Existeixen instal·lacions públiques d’aigua i gas soterrades en les voreres, i instal·lacions públiques 
d’electricitat de baixa tensió i telefonia i dades disposades en les façanes de les edificacions. Es prendran les 
mesures pertinents per efectuar noves escomeses sempre que sigui necessari, i de no afectar les existents en 
qualsevol subministrament de material des de la via pública. 
Ubicació de vials: 
L’accés a la parcel·la es realitza a través de carrers pavimentats per a vianants i vehicles. Es prendran les 
mesures necessàries en el transport de materials i maquinària per dins del nucli urbà. 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 

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

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 

es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

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

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

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

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

 

3.03.Enderrocs 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.05. Fonaments 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

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

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

 

3.06. Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

3.08. Coberta 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 
3.10. Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
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- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

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

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

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

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 
i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

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

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

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

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6. Primers auxilis 

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

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. Normativa aplicable  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio 

(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 
01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril 

(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril 

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga 
alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES  PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 abril 

(BOE 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril 

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo 

(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo 

(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo 

 (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio 

 (BOE:07/08/97) 

transposició de la directiva 89/655/CEE   
                      modifica i deroga alguns capítols 
de la “ordenanza de seguridad e higiene en el 

b ” (O 09/03/ 9 )
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre 

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio 

(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998 

(BOE: 03/06/98) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952 

(BOE: 15/06/52) 

Modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) 

O. 23 septiembre de 1966 

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 

Correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 

(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977 

(BOE: 14/06/77)                          modificació:O. de 7 
de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny 

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  
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REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984 

(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987 

(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 
16 I 17/03/71)                  correcció d'errades 
(BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974 

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:   
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5   
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6   
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

R. de 28 de julio de 1975 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 
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iQ Granit iQ Granit Acoustic iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe

ISO 10581 -

ISO 11638 - - - - -

EN 13845 - - - - -
ISO 10581  I -  I Type I -  I
ISO 11638 -  II - - - -
ISO 10874 Comercial: 34

Industrial: 43
Comercial: 
Industrial: 4

Comercial: 34
Industrial: 43

Comercial: 34
Industrial: 43

Comercial: 34
Industrial: 43

Comercial: 31
Industrial: -

iQ Granit iQ Granit Acoustic iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe

iQ PUR iQ PUR iQ PUR iQ PUR Safe.T Clean XP™ -
ISO 24346 2.0 mm  mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.5 mm
ISO 24340 2.0 mm  mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm

/m2 ISO 23997 2800 g 3810 2950 g 2950 g 2950 g 3010 g
ISO 24341
 ( )

Apr x. 25 lm x 200 cm 
Art. no. 3040_ _ _
3 

Ap x. 23 lm x 200 cm 
Art. no. 3221_ _ _ Art. no. 3093_ _ _ Art. no. 3096_ _ _

. 25 lm x 200 cm 

Art. no. 3052_ _ _
. 25 lm x 200 cm 

Art. no. 3476_ _ _

Art. no. 3218_ _ _(Multicolour) - - - - -

Art. no. 21050 _ _ _(iQ Granit Micro) - - - - -

iQ Granit iQ Granit Acoustic iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe

IMO FTPS Part 5 and 2
IMO Res. A653
ISO 16000-6  
AgBB/DIBt 
Indoor air quality 
FloorScore

3 ( ) 
 

Platinum 
 

Platinum 
 

Platinum 
 

Platinum 
 

Platinum 
 

Platinum 

ISO 14644-1 ISO clas  4 - ISO clas  4 ISO clas  4 - -
ISO 8690 –  
DIN 25415 Excelent - -
ISO 26987 
DIN 51130 
DIN 51097 

R
- 

R9
- 

R9
- 

 

R
- 

R1
  

EN 13553 Anex  A - - -
ISO 24343-1  

: 0.02 mm
 

: 0.13 mm
 

: 0.02 mm
 

 0.02 mm
 

Best measured value: 0.02 mm
 

: 0.02 mm
ISO 4918 Suitable -
EN ISO 717/2 - Apr x. + 15 dB - - - -
EN 1815  

9
< 2 kV - < 2 kV < 2 kV < 2 kV < 2 kV

VDE 0100, Part 600 - - Ri
4 Ohms Ri

4 Ohms - -
ESD-  SP  2472 
EN 1081 

EN/IEC 61340-4- / 100 V 
EN/IEC 61340-4-5

- - 9 Ohms 
R1 5x104 6 Ohms 
R2 5x104 6 Ohms 

R 5x104 6 Ohms 
7 Ohms

9 Ohms 
8 Ohms 
8 Ohms 

8 Ohms

- -

 – m x 27°C  – m x 27°C  – m x 27°C  – m x 27°C  – m x 27°C  – m x 27°C
 7  7  7

EN ISO 846:Part  C
49 + 1 Multicolour*  
+ 12 iQ Granit Micro 20 14 14 16 16

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 μg /m3
*

Recyclable
Recycled content

100 %
25.5 % 2m

(01/17). * iQ Granit Multicolour is not approved for use under the IMO directive.

Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed.  
Please contact Tarkett at the address shown for these instructions. IFF : 482050000000F

iQ
NEW FOR LIFE™

iQ GRANIT 

- - - -  -  









Aplicaciones y funciones

Schlüter®-RENO-V es un perfil con alas 

de transición móviles para la unión continua 

de suelos con revestimientos de diferente 

altura, p. ej., en el sector de transición de las 

baldosas con la moqueta. Adicionalmente, 

se protegen de forma efectiva los bordes 

de los revestimientos contiguos.

Por medio de un ala variable, gracias a una 

articulación, se adapta el perfil a la altura 

correspondiente del revestimiento contiguo. 

De esta forma se evitan los escalones entre 

los revestimientos de diferentes alturas, que 

pueden provocar tropezones. 

Schlüter®-RENO-V se puede utilizar tam-

bién en zonas que deban soportar grandes 

cargas (entradas a garajes y naves). En este 

caso se deberán asentar las alas variables 

sobre mortero.

Materiales

Schlüter®-RENO-V está disponible:

A   = aluminio

AE = aluminio anodizado

Propiedades del material y lugares de 

aplicación:

Se debe averiguar la aplicabilidad del tipo de 

perfil previsto para casos especiales según 

las cargas químicas, mecánicas o de otro 

tipo que caben esperar.

La aplicabilidad de Schlüter®-RENO-AV 

de aluminio debe comprobarse según las 

cargas químicas que caben esperar. El 

aluminio es sensible a los medios alcalinos. 

Los materiales de cemento en unión con 

la humedad tienen un efecto alcalino y, 

dependiendo de la concentración y de la 

duración del efecto, pueden generar corro-

sión (creación de hidróxido de aluminio). Por 

lo tanto, se debe retirar inmediatamente 

el mortero o el material para juntas de las 

superficies visibles.

Schlüter®-RENO-AEV de aluminio anodi-

zado muestra una superficie ennoblecida 

por la capa anódica, que no variará en caso 

de una utilización normal. La superficie se 

debe proteger de cargas abrasivas o que 

produzcan arañazos. 

El contacto con cemento cola, mortero 

o material para juntas puede atacar la 

superficie, por lo tanto, se deben retirar 

inmediatamente este tipo de impurezas. Por 

lo demás, tiene validez la misma descripción 

que en el caso del aluminio.

Schlüter®-RENO-V

Perfil

de transición variable 1.7
Ficha Técnica

1.7 Schlüter®-RENO-V
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Texto para ofertas: 

Suministrar

_____ metros lineales de Schlüter®-RENO-V 

como perfil de transición de

� aluminio = AV

� aluminio anodizado = AEV 

con un ala de sujeción perforada con forma 

de trapecio y un ala variable como transición 

continua del revestimiento de baldosas al 

revestimiento contiguo, e instalar de forma 

profesional observando las instrucciones de 

colocación del fabricante.

� Instalación con una 

longitud individual de ________________ m.

� Instalación con una longitud discrecional.

Altura del perfil: _________________________

Material: ________________________ €/metro

Salario: _________________________ €/metro

Precio total: _____________________ €/metro

Instalación

1.Seleccionar Schlüter®-RENO-V según el 

grosor de la baldosa.

2.Colocar el cemento cola con una llana 

dentada en el límite del revestimiento de 

las baldosas.

3.Presionar Schlüter®-RENO-V con las 

alas de sujeción en forma de trapecio 

perforado contra la base de cemento y 

equilibrar.

4.Emplastecer completamente las alas de 

sujeción de trapecio perforado con el 

cemento cola.

5.Colocar las baldosas contiguas de tal 

forma, que los bordes superiores del 

perfil finalicen a ras con la baldosa (el 

perfil no debe quedar más alto que la 

superficie de revestimiento, más bien 

1 mm más bajo aprox.). Las baldosas 

se deben colocar con presión en el área 

del perfil.

6.La baldosa se coloca en el tope separador 

lateral, garantizándose de este modo una 

junta homogénea de 1,5 mm.

7.Rellenar completamente con mortero 

para juntas el espacio de la junta de la 

baldosa con el perfil. Colocar el ala varia-

ble sobre el revestimiento colindante y 

sellarlo con silicona o similares. En áreas 

que deban soportar grandes cargas, se 

deberán asentar las alas variables sobre 

mortero u otros materiales similares.

Indicaciones

Schlüter®-RENO-V no necesita ningún man-

tenimiento o cuidado especial. Los daños 

causados a las superficies anodizadas sólo 

se pueden eliminar con un nuevo lacado.

Schlüter®-RENO-V

AV = aluminio / AEV = aluminio anodizado

Longitud de suministro: 2,50 m

Materiales AV AEV
H = 8 / B = 20 mm • •

H = 10 / B = 20 mm • •

H = 12,5 / B = 30 mm • •

H = 15 / B = 30 mm • •

H = 17,5 / B = 40 mm • •

H = 20 / B = 40 mm • •

Longitud de suministro: 1,00 m

Materiales AV AEV
H =  8 / B = 20 mm • •

H = 10 / B = 20 mm • •

H = 12,5 / B = 30 mm • •

H = 15 / B = 30 mm • •

H = 17,5 / B = 40 mm • •

H = 20 / B = 40 mm • •

Relación de productos:

Nota: Las diferentes alturas de los perfiles y las alas

de transición se pueden combinar a discreción.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · Km. 6,2 · 12200 Onda (Castellón)

Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es
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08023.W

Espejo de acero inoxidable 

ESPEJO 08071.B
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CO
D.

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

∙ Espejo de chapa de acero inoxidable AISI 304 pulido. 
∙ Durabilidad y resistencia a la corrosión.
∙ Antivandálico. Robusto y resistente a golpes. 
∙ Adecuado para instalaciones de seguridad y colectividades de alto 

riesgo. 

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∙ Fabricado con plancha pulida de acero inoxidable AISI 304. 
∙ Dimensiones: 700 alto x 500 ancho (mm). 
∙ Espesor chapa: 1,2 mm.
∙ Instalación: es recomendable la fijación mecánica mediante 4 tornillos 

de acero inoxidable (no incluidos). 
∙ Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la 

suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene 
el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un 
producto especializado para acero inoxidable. 

Espejo NOFER de chapa de acero inoxidable AISI 304, pulido 
especial. Dimensiones: 700 alto x 500 ancho (mm). Espesor de 
1,2 mm.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN ESQUEMA DIMENSIONAL

08023.B

DIMENSIONES EN mm

08050.S 08051.B 08052.W 08051.W

.0377 - Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.                      04.19                 
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99,999900 %

1/1000

41
9.

55
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9



U-01

EMPLAÇAMENT

N

E

S

SO

O

SE

EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ

MAG
MANEL ALCALA GILI

NÚMEROESCALA

EXPEDIENT REF-10

PLÀNOL

EMPLAÇAMENT FEBRER 2022

MEMÒRIA VALORADA
DEL CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS
DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

SANT QUIRZE DEL VALLÈS PASSEIG DE FERROCARRIL, 29

SITUACIÓ
0 2 4 8 10

0 5 10 25 50

E 1:1000
E 1:200



ES
C

A
LF

A
D

O
RS

GUARDA-ROBA

PISCINES

CONTROL

VESTIDOR
ADAPTAT

LAVABO
PISCINES

S. 16,44M2

S. 16,87M2

S. 14,51M2
VESTIDOR FEMENÍ PISTA

S. 9,15M2

MAGATZEM

ARBITRE
S. 7,03M2

VESTIDOR FEMENÍ

D'ACCÉS

PISCINES
S. 14,51M2

VESTIDOR MASCULÍ

S. 14,51M2
VESTIDOR MASCULÍ PISTA

S. 2,79M2

S. 1,35M2 S. 1,35M2 S. 1,35M2 S. 1,35M2

MAGATZEM

S. 2.79M2

LAVABO

S. 1,76M2

3.
75

2.35 0.95

1.
15

1.20

2.
33

2.
33

1.
10

1.00

0.
90

1.
35

0.
85

3.60 1.95 0.95 2.35

2.
30

0.
90

1.
35

3.
85

0.
85

1.50 1.50

3.40

4.
70

H=2,80M H=2,80M H=2,80M H=2,80M

3.40

0.67 1.50 0.67

ES
C

A
LF

A
D

O
RS

GUARDA-ROBA

PISCINES

CONTROL

VESTIDOR
ADAPTAT

LAVABO
PISCINES

MAGATZEM

ARBITRE

VESTIDOR FEMENÍ

D'ACCÉS

PISCINES
VESTIDOR MASCULÍ

MAGATZEM

LAVABO

RECONSTRUCCIÓ PAS PORTA ADAPTAT

ENDERROC PAREDÓ

RETIRADA PERFILERIA PVC

FORMACIÓ MUR 1/2 PEU

ENDERROC PAREDÓ

ENDERROC PAREDÓ

ENDERROC PAREDÓ

FORMACIÓ TRASDOSAT PAREDÓ

VESTIDOR FEMENÍ PISTA VESTIDOR MASCULÍ PISTA

PINTAT DE REIXA EXTERIOR PINTAT DE REIXA EXTERIOR

ENDERROC SÒCOL
ENDERROC SÒCOL

DESPLAÇAMENT FINESTRA I REIXA EXISTENTS

1.20 0.53 0.67 0.50 0.67 0.53

RETIRADA INODOR PER RECOL·LOCACIÓ

MAG
MANEL ALCALA GILI

NÚMEROESCALA

EXPEDIENT REF-10

PLÀNOL

EMPLAÇAMENT FEBRER 2022

E 1:1000 1 2 4 5

MEMÒRIA VALORADA
DEL CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS
DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

SANT QUIRZE DEL VALLÈS PASSEIG DE FERROCARRIL, 29

A-01PLANTES

PLANTA ENDERROC I OBRA NOVA

PLANTA ESTAT ACTUAL

ESTAT ACTUAL I ENDERROC I OBRA NOVA

N

E

S
SO

O

SE

SUPERFÍCIE INTERVENCIÓ 71,90M2



S. ####M2 S. ####M2

ES
C

A
LF

A
D

O
RS

GUARDA-ROBA

PISCINES

CONTROL

VESTIDOR
ADAPTAT

LAVABO
PISCINES

MAGATZEM

ARBITRE

VESTIDOR FEMENÍ

D'ACCÉS

PISCINES
VESTIDOR MASCULÍ

MAGATZEM

LAVABO

S. 14,51M2

S. 9,15M2

S. 7,02M2

S. 14,51M2

S. 2,79M2

S. 2,79M2

S. 1,76M2
MAGATZEM
S. 1,76M2

FORMACIÓ MAMPARA
FENÒLICA 13mm.

0.
37

0.
60

0.
37

0.
60

0.
37

1.00

1.
14

1.
13

S. 14,51M2
VESTIDOR FEMENÍ PISTA

S. 14,51M2
VESTIDOR MASCULÍ PISTA

FORMACIÓ MAMPARA
FENÒLICA 13mm.

1.50

0.
90

1.50

0.
90

FORMACIÓ MAMPARA
FENÒLICA 13mm.

3.40

4.
70

2.
30

2.
30

H=2,80M H=2,80M H=2,80M H=2,80M

CANAL ACER
INOXIDABLE

FORMACIÓ MAMPARA
FENÒLICA 13mm.

0.53 0.67 0.50 0.67 0.53

PAVIMENT PVC ANTILLISCANT

FORMACIÓ DE MITJA CANYA ENTREGA PARET (ENDERROC FILADA INFERIOR ALICATAT)

PERFIL ACER INOXIDABLE PAVIMENT

MAG
MANEL ALCALA GILI

NÚMEROESCALA

EXPEDIENT REF-10

PLÀNOL

EMPLAÇAMENT FEBRER 2022

E 1:1000 1 2 4 5

MEMÒRIA VALORADA
DEL CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS
DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

SANT QUIRZE DEL VALLÈS PASSEIG DE FERROCARRIL, 29

A-02PLANTA

PLANTA ESTAT FINAL

PLANTA PAVIMENTS

ESTAT FINAL I PAVIMENTS

N

E

S
SO

O

SE



FRONTAL MP2
2 UT.

MP3
2 UT.

MP1
4 UT.

F75454401737

F7539032

F75454401737

F7539032 F75453821275 F7539032

F75454401745

F75454401742

F75454401948

F75454401746F75454401747

MP4
2 UT.

F7539032

MP02

MP01

MP03

MP02

MP03

MP01 MP01MP01

MP04 MP04

CARACTERÍSTIQUES DE MAMPARES 

TAULELLS DE RESINA FENÒLICA HPL DE 13MM

COLOR A DUES CARES A ESCOLLIR

PEU MAMPARA F75454401737

FRONTISSA AMB MOLLA F75453821275

TUB CABINA F75454401746

PINSA SUBJECCIÓ F75454401745

BARRA EN U F7539032

POM F75454401742

ESQUADRA F75454401744

FERRATGES ACER INOXIDABLE

MAG
MANEL ALCALA GILI

NÚMEROESCALA

EXPEDIENT REF-10

PLÀNOL

EMPLAÇAMENT FEBRER 2022

E 1:200 0,2 0,4 0,8 1

MEMÒRIA VALORADA
DEL CONDICIONAMENT DELS VESTIDORS
DE L'EDIFICI POLIESPORTIU DE LES FONTS

SANT QUIRZE DEL VALLÈS PASSEIG DE FERROCARRIL, 29

D-01DETALL

PLANTA FUSTERIA

MAMPARES


	PORTADA
	ÍNDEX
	I.- GENERALITATS
	II.- DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ
	III.- ORGANITZACIÓ CONSTRUCTIVA
	IV.- PRESTACIONS DE L'EDIFICI
	V.- PRESSUPOST

	PLEC DE CONDICIONS
	I.- PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
	II.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

	ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST
	ANNEXES
	I.- NORMATIVA D'APLICACIÓ
	II.- REIAL DECRET 210/2018 GESTIÓ RESIDUS 
	III.- COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES REGLAMENTS
	IV.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
	V.- FITXES TÈCNIQUES

	PLÀNOLS
	FITXA CADASTRE
	U01.-EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 
	A01.- PLANTA ESTAT ACTUAL, ENDERROC I OBRA NOVA
	A02.- PLANTA PAVIMENTS I ESTAT FINAL
	D01.- DETALL MAMPARES


		2022-03-24T21:20:05+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB




