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Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin 
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de 
fuites del fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que 
el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran 
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin 
l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, 
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments 
al treballador. 
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Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, 
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., 
segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

    -  Treballs en bastides 

    - Obres de demolició d’obra grossa 

    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 

    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

    - Construcció de sostres 

    - Treballs d’estructura metàl·lica 

    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

    - Treballs de transformació de materials lítics 

    - Manipulació i tractament de vidre 

    - Revestiment de materials termoaïllants 

    - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

    - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de 
masses en fusió: 

    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 
de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit 
per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense 
cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 
serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 
col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 

 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 

Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de 
la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps 
que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb 
rebut signat per part del receptor. 
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PROTECCIÓ DEL TRONC: 

 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  

 - Peces i equips de protecció: 

      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  

      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  

      - Manipulació de vidre pla  

      - Treballs de rajat de sorra  

      - Treballs en cambres frigorífiques  

 - Roba de protecció anti-inflamable:  

      - Treballs de soldadura en locals exigus  

 - Davantals antiperforants:  

      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  

 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

      - Treballs de soldadura. 

      - Treballs de forja. 

      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran 
les següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
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Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com 
a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de 
la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi 
estat o no utilitzat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología. 
 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H151A1K1,H152J105,H152L561,H152M671,H152N681,H1534001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles 
de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 
fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 
seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
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     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 

    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 
mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i 
el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la 
necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, 
es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l’eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 
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- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 
construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, 
amb peces d’acer  encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no 
haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la 
protecció. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a 
tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la 
seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
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Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 
fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a 
una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 
per sobre del terra). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 
de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
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H6 - TANCAMENTS  
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6452131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçà ria, de planxa grecada d’acer, fixada a peus 
d’acer conformat amb desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus 

- Col·locació de les planxes entre els suports 

- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004,HBBAF007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 
– 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent.  
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i 
formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú 
s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat 
o no utilitzades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
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HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial 
Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones 
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals 
d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb 
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se 
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i 
Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
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l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 
en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria 
de la edificación 
 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27502,HQU2E001,HQU2GF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 

- Banc 

- Nevera 

- Planxa elèctrica per escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d’escombraries 

- Taula 

- Mirall 

- Forn microones 

- Penja-robes 

- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Armari o penja-robes: 

- Replanteig 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 

Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 

- Col·locació 

- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
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Nevera, planxa elè ctrica o forn microones: 

- Col·locació de l’aparell i anivellament 

- Escomesa a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Mirall: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 

- Neteja final 

Pica per a rentar plats: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la pica a l’espai previst 

- Connexió a la xarxa d’evacuació 

- Connexió a la xarxa d’aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión”.  

Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions 
d’instal·lació del fabricant. 

MIRALL: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 

El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
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Ha de quedar ben fixat al suport. 

No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall. 

Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la 
cara vista ni a la posterior. 

PICA PER A RENTAR PLATS: 

L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport. 

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 

Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges , etc. 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 

Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 

S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les 
especificades al projecte. 

S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 

S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes. 

MIRALL: 

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de l'aire. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 



labaulaestudi                          [ www.labaula.eu - info@labaula.eu ] [ telf. 0034 931 740 352 ] [ via augusta 128, apart.115 - 08006 BCN ] 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Aquesta és l'última plana de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic i Executiu d’una 
coberta, adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives de 
Can Butjosa a Parets del Vallès. 
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C A P Í T O L  VII 

 
ANNEXES A LA MEMÒRIA I 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
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MA ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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Estudi Geotècnic 
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Pla de control de qualitat 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

-  El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà 
els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de 
complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb 
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més 
concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines 

o d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 

segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB 

SE C Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE / I.O ESTRUCTURES 
MIXTES 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció 
de Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 
Generalitat) 
Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

 Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

 S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
 És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 

 Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control 
de l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 

- Comprovació de soldabilitat: 
 En el cas d’existir empalmes per soldadura 
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Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

 Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

 Existència de control extern. 
 Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
 Sistema de qualitat propi del constructor. 
 Existència de control extern. 
 Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 

que justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de 
sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
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- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
 

Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin 

característiques no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 

Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 
d’incloure: 
 Memòria de fabricació 
 Plànols de taller 
 Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
 Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
 Qualificació del personal 
 Sistema de traçat adient 
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- Control de qualitat de muntatge: 
 Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
 Memòria de muntatge 
 Plans de muntatge 
 Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 

Altres controls: 
- Control de qualitat de soldadures. 

 
 

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA I MAÇONERIA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Peces: 
 Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria 

II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 

 
Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Tres categories d’execució: 
 Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb 
assaigs previs i control diari d’execució. 
 Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 
 Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

 
Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 
Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de recepció i posada en obra 

 
Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
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- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

 Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
 Data i quantitat del subministra 
 Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
 Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

 Tauler: 
 a)  Tipus de tauler estructural. 
 b)  Dimensions nominals 
 Element estructural de fusta encolada: 

a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

 Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
 b)  Dimensions nominals 
 Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i 
núm. de registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del 
tractament, precaucions en front a mecanitzacions posteriors i 
informacions complementàries. 

 Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

 Aspecte general del subministrament 
 Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
 Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
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b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

 Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

 Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 

 B) Toleràncies en les dimensions 
 Altres elements estructurals realitzats en taller: 

a) Tipus 
 b) Propietats 
 c) Toleràncies dimensionals 
 d) Planeïtat 
 e) Contrafletxes 
 Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 

a) Certificació del tractament  
 Elements mecànics de fixació: 

a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 

8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, 

justificant de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad 
en Caso de Incendio”. 
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Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es 

recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, 

així com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
(Decret 375/88 de la Generalitat)  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir 

la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 
 

 



labaulaestudi            [ www.labaula.eu - info@labaula.eu ] [ telf. 0034 931 740 352 ] [ via augusta 128, apart.115 - 08006 BCN ] 

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 
Subministrament  i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
 

Subministra i recepció de productes: 
 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, 

al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I 
VENTILACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització i ventilació aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de màquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
 

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  
-  

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

 Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 
 Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 
 Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les 

aixetes estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, 

en la seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 

connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i 

el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
 

16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
 

Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 



labaulaestudi            [ www.labaula.eu - info@labaula.eu ] [ telf. 0034 931 740 352 ] [ via augusta 128, apart.115 - 08006 BCN ] 

17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

 Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
 Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 

 

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

 Aspecte exterior i interior. 
 Dimensions.   

 Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) 
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 Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

 Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
 Comprovació d’automàtics. 
 Encès de l’enllumenat. 
 Circuit de força.  
 Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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Instruccions d'ús i manteniment 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: COBERTA I PISTA ESPORTIVA 
 
Emplaçament 
Adreça: Carrer de la Salut amb Carrer de Balmes 
Codi Postal: 08150 Municipi: Parets del Vallès (Vallès Occidental) 
Urbanització:- Parcel·la:- 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Parets del Vallès DNI/NIF:- 
Adreça: Carrer Major, 2-4 
Codi Postal: 08150 Municipi: Parets del Vallès (Vallès Occidental) 
 
Autor/s projecte 
Nom:: Nº col.: 
Francesc Brugarolas Padrós, arquitecte  55055-8 
Bernat Hernández Sàbat, arquitecte  61182-4 
 
Els arquitectes: 
 
 
 
 
 
 
Signatura/es 
 
Lloc i data: Barcelona a 12 de desembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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0.INTRODUCCIÓ 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per 
conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 

sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, 
entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada 
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades 
-, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han 
intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest 
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
PISTA ESPORTIVA PLANTA BAIXA 
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Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
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1.FONAMENTS – ELEMENTS DE CONTENCIÓ  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar 
la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre 
d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de 
contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element 
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb 

el grau de impermeabilització exigit. 
 
 
ESTRUCTURA 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es 
facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i 
de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de 
paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
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incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, 
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per 
intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les 
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrad
a 
kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

A Zones 
residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en 
hospitals i hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, 
replans i portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, 
replans i portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, 
replans i portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el 
lliure moviment de les persones com 
vestíbuls d’edificis públics, administratius, 
hotels, sales d’exposicions en museus, 
etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 
1,6 - 
(160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats 
físiques 

5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 
1,6 - 
(160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, 
estadis, etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans 

superfícies 
5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN 
–3.000Kg) 

2 – (200) 20 – 
(2.000) 

– 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la 
vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - 
(160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la 
vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - 
(160) 

G Cobertes 
accessibles 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
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exclusives per 
conservació 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús 
corresponent a la categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega 
vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element 
portant o un terreny que dona empentes sobre altres 
elements estructurals 

zones 
privades  

1– (100) – – 

zones 
públiques 

3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, 
la distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa 
amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, 
la distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa 
amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del 
CTE ? 

SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny 
-  així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades 
estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat 
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot 
lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements 
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
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 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 
 
2.COBERTES 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
COBERTA INCLINADA COBERTA 
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la 
formació de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que 
puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i 
torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació 
de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 
l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, 
benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
cobertes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un 
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, 
en general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent 
per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les 
xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment 
periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de 
garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
coberta (juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o 
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà 
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament 
les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la 
zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 
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 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i 

estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, 
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, 

trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, 
ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 
 
 
3.INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
XARXA PÚBLICA 
Situació clau general de l’edifici: 
VESTIDORS PISCINA ANNEXA 
Tipus comptadors: Situació: 
INDIVIDUAL COMPTADORS VESTIDORS 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap 
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi 
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i 
són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que 
faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels 
aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua 
diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
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 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: 
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin 
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà 
la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de 
netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures 
correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per 
operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, 

local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a 

propis i a tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per 

evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 

 
 

 
4. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 
 
I.- Instruccions d’ús: 
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Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se 
les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat 
la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
QUADRE EXTERIOR PROTEGIT 
Tipus comptadors: Situació: 
INDIVIDUAL FAÇANA VESTIDORS  
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació 
no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs 
considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar 
– de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 
de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici 
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra 
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de 
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta 
la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i 
les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció 
normatius respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells 
fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
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Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic 
del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 

làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, 
gas o un altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a 
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les 
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants. 
 
 

5. INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els 
tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa 
de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
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Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de 
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons 
dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de 
desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous 

i bombes d’elevació 
 
 
6. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes 
tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element 
aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
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representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part 
d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions 
oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar 
resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment 
de la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a 
càrrec de l’operadora contractada.  
 
 

7. INSTAL·LACIÓ DE PORTER ELECTRÒNIC 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació del porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en 
la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

 
 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
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Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a 
l'ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

ENLLUMENAT 
EMERGÈNCIA 

FAÇANA VESTIDORS (ANNEX AL QUADRE ELÈCTRIC) 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles 
tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a 
l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma 
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten 
les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es 
restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal 
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 
adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si 
s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la 
responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel 
sinistre. 
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Aquesta és l'última plana de la Memòria Annexos del Projecte Bàsic i Executiu d’una coberta, 
adequació de les pistes i instal·lacions complementàries, de les pistes esportives de Can 
Butjosa a Parets del Vallès. 
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DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
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DC1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I D’ENDERROC 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.0 OBJECTE I NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
L’objecte del present Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc, es el de definir 
les directrius de gestió, en les obres de la Coberta per a les pistes esportives de Can Butjosa i 
que posteriorment es concretaran en el Pla de gestió de residus a realitzar pel Constructor, 
d’acord amb el RD 105/2008 i D.201/1994, D.161/2001 i D.21/2006 per els quals es regulen la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 
 
1.1 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS. 
 
L’estimació de la quantitat de residus s’ha calculat utilitzant les fitxes del COAC per Obra Nova i 
per Obra d’Enderroc, quantificant-los en volum i pes i per fases d’obra i tipologies de residus. 
 
Del volum total de terres excavades s’en reutilitzaran en la pròpia obra aproximadament un 
20%, la resta de terres està previst que es transportin a dipòsit autoritzat. 
 
Respecte a la quantitat de residus generats per la pròpia construcció de l’obra, s’han calculat 
en funció de la superfície construïda de l’edifici emprant els ratios prevists en la Fitxa del 
COAC. 
 
La quantitat de residus especials, s’han estimat inapreciables, donades les característiques 
constructives de l’obra i de que els materials a enderrocar no són especials. 
 
1.2 MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS. 
 
Durant l’elaboració del projecte s’han pres les següents mesures per tal de minimitzar els 
residus: 
 
1.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, murs, fonaments, etc. 
 
2.-S'ha previst el pas d’instal·lacions soterrades i vistes, evitant regates. 
 
3.-S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte els criteris de deconstrucció o desmuntabilitat. 
Construcció en sec. 
 
4.-Altres bones pràctiques: us d'impermeabilitzacions no adherides, envolvent industrialitzada. 
 
A obra es duran a terme les següents accions: 
 
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la 
seva utilització 
 
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre 
superficies dures 
 
4.-Les operacions de classificació de residus s'efectuen preferiblement a obra, en zona 
habilitada. 
 
 
1.3 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
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Gestió de residus previstes dintre de l’obra: 
 
S’ha previst la separació selectiva dels residus generats per la pròpia execució de l’obra, en 
inerts, no especials i especials. 
 
Per la selecció i recollida dels residus inerts (formigó, petris i ceràmics) s’ha habilitat un espai 
de l’obra amb 1 contenidor de 9 M3. 
 
Per la selecció i recollida dels residus no especials (metall, fusta, vidre, plàstic, cartró) s’ha 
habilitat un espai de l’obra amb 1 contenidor de 5 M3. 
 
Per la selecció i recollida dels residus especials (envasos pintura, adhesius, etc..) s’ha habilitat 
un espai de l’obra amb 1 bidó de 200 L 
 
Gestió de residus fora de l’obra: 
 
S’ha previst que la gestió de residus dels enderrocs, bàsicament formats per formigó, fusta i 
acer, es realitzin en centre de reciclatge. 
 
Igualment les terres sobrants està previst dipositar-les a dipòsit autoritzat de terres. 
 
 
2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
En el Pla de Seguretat i Salut s’adjuntarà plànol amb el tramat de les zones destinades a 
l’estacionament dels contenidors per a la selecció dels residus. 
 
 
3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 
S’adjunta Plec de prescripcions tècniques particulars, de les activitats pròpies de la gestió dels 
residus. 
 
 
4. PRESSUPOST ESTIMATIU 
 
El pressupost estimatiu per la gestió dels residus dels enderrocs, moviment de terres i els de la 
propia construcció de l’edifici s’estima en 20.626,49 €, desglossat de la següent manera: 
 
El cost parcial de la gestió dels residus dels enderrocs: 2.868,74 € 
El cost parcial de la gestió dels residus del moviment de terres i de la propia obra: 17.757,75 € 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
· E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
· E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
· E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
· E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2R350A9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
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El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
  d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
  valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
  aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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. 
 
 
E2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2R450A9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
  construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements 
adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al 
material que ha de transportar. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions 
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
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- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
  d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
  valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
  aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 



labaulaestudi                          [ www.labaula.eu - info@labaula.eu ] [ telf. 0034 931 740 352 ] [ via augusta 128, apart.115 - 08006 BCN ] 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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. 
 
 
E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2R54239. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
  construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals Cal senyalitzar 
convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de cumplir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs” de l’obra. 
 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 
ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
  d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
  valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
  aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
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qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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. 
 
 
 
 
 
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2RA63G0,E2RA61H0,E2RA62F0,E2RA6680,E2RA6890,E2RA6770,E2RA6970,E2RA7L00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
 
S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
  aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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. 
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

COBERTA CAN BUTJOSAObra:
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 00d
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C/ DE LA SALUT Nº44
PARETS DEL VALLÈS Comarca : VALLÈS ORIENTAL

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

COBERTA CAN BUTJOSA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

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

20
11

. V
4 

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d

és residuEls 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

 abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

obra de fàbrica 170102 0,542 64,640 0,512 29,790

formigó 170101 0,084 178,500 0,062 71,400

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000ui
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es

 d
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2 terres reutilitzades i terres portades a abocador

si

Residus d'enderroc 

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000C
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0,7556 243,14 t 0,7544 101,19 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 0,0000a
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

   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
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos  els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

- altres

-
-
-

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 -

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

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

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

-
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-
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-
-
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6.-

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0 00 t 0 00 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

p g g
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

                    altres : 0,00 t 0,00 m

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0ec
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0,00
0 00

(m3)
0,00
0 00

0,00
0 00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Terres per a l'abocador

g / / p p 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 178,50
Maons, teules i ceràmics 40 64,64

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

0,00
0,00

si inert
si inert

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

tipus de residucal separar

Maons, teules i ceràmics 40 64,64
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable
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no no especial
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

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                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

si inert
no no especial

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si 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
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R.D. 105/2008

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

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
-

-

-

tipus de residu
INERTS, NO ESPECIALS
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    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

D.C. VILANOVA DEL VALLÈS CTRA. DE LA ROCA-P. STA. QUITÈRIA, KM22 E - 1155.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

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 al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00
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Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

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

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

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per 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
Classificació      

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)
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Valoritzador / Abocador         

** 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      

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Excavació m   ( 20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m
Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 96,39 -

Maons i ceràmics 40,22 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

- -
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385,56

-

482,60

1.156,68 481,95

0,00

-

runa neta

- -

201,08 160,87

-

- -

-

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

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

0,00 - -

- - -

-
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on

- -

0,00 0,00

- -

- -

- - -

-

-

0,00

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
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Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1.639,28 683,03 546,43

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

2.868,74p p g

m3

euros

El volum dels residus és de : 101,19

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.868,74
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

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

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -
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V

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

-
-

A é  d l  l t  d it  t l i  t  l t   l' b  hi h à lt  i t l l i   b
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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.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

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

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.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

FIANÇA

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

T 0,00 T
T 243,14 T
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
243,14

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Si  l  i i  d l Pl  d  tió d  id  (  h  d' l b  l t ti t )   difi  l  i i  d  

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

   Càlcul de la fiança d
e 
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( Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de PARETS DEL VALLÈS

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros

or
a
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150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS
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DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

pel qual 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 

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

m
a
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Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum     Volum aparent    Densitat real

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
C/ DE LA SALUT Nº44
PARETS DEL VALLÈS

COBERTA CAN BUTJOSA

VALLÈS ORIENTAL

el
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       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 392,00 2,0 784

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

470

0

    Volum aparent    Densitat real

0
0

    Pes 

0

0

m3

   
 ( 

Fo
nt

:  "
G

ui
a 

d
'a

pl
ic

ac
ió

 d
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altres 0,00 1,0 0

392 m3
784 t 470 m3

si no si

 abocador

0

reutilització

altra obra

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls 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

   Total  excavació

lu
ny

a
   

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
10

. V
4 

 

   Superfície construïda 1.463,87 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 125,724 0,090 131,119

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 53,627 0,041 59,585

   Residus de construcció totals 
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formigó 170101 0,036 53,379 0,026 38,128

petris barrejats 170107 0,008 11,506 0,012 17,274

guixos 170802 0,004 5,749 0,010 14,229

altres 0,001 1,464 0,001 1,903

   embalatges 0,004 6,246 0,029 41,761

fustes 170201 0,001 1,767 0,005 6,587

plàstics 170203 0,002 2,313 0,010 15,157

paper i cartró 170904 0,001 1,215 0,012 17,383fic
in

a
 C

on
su

lto
ra
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p p

metalls 170407 0,001 0,952 0,002 2,634

0,090 131,97 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

61,30

5,90
0,95

7,04
0,95

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

2,19

172,88

tancaments   acabats fonaments/estructura   

12,13
2,92
5,11

32,34
5,66

10,51

6 
 R

ES
ID

US
  O

br
a

 N
ov

a
   

   
  O

fi

p p
metalls

altres
guix

Totals 19,04 m3 m3 m3

0,734,19 3,23

14,23

80,8672,98

0,810,731 
/ 
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2  S'h  ti it t l  i  i t t  d  il  jà  t  f t  t

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

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

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

E-
 IT

EC
" 

)

si
-
-
-
-

si

4.-

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

5.-
6.-
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Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-
4.-
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 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 470,4
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 470,4

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada
0,00

Reutilizació

0,00

115,00 0,00 355,40

0,00

0,00

0,00
355,40

0,00
115,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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 Per portar a l'abocador

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 53,38

Maons, teules i ceràmics 40 53,63

Metalls 2 0,95

Fusta 1 1,77

cal separar tipus de residu

no especial

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

no

inert

no especial

inert

si

no
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Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 2,31

Paper i cartró 0,5 1,22

Especials* inapreciable inapreciable

si

no especial

si

no

si no especial

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

j

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                                                                          

no especial

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

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

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si no

R.D. 105/2008 projecte*

ID
US
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a
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a
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a 

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

* A la cel·la projecte apareix  per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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 Instal·lacions de valorització

pressupost
gestió fora obra
Obra nova

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

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

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

tipus de residu
INERTS, NO ESPECIALS PARC DARRERA CEMENTIRI, MONTMELÓ E - 1172.10

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

P. RECICLATGE DE MONTMELÓ

p , ( )
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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 al abocador : 15 Km 4 00

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

PRESSUPOST

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

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

Costos*
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       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

l   

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

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 
*** 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 1000 euros.)

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

Gestor terres: entre 5-15 €/m3
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 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 355,40
Terres contaminades 0,00

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

Formigó 51,47
Maons, teules i ceràmics 80,44
Petris barrejats 23,32

205,89

- 116,60

-617,67

-

runa brutaruna neta

Valoritzador / Abocador          Transport          Classificació       

3.201,80

-402,20
349,79

8.684,32 1.777,00

1206,60

- 0,00-

-
257,36
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Metalls 3,56
Fusta 8,89
Vidres inapreciable
Plàstics 20,46
Paper i cartró 23,47
Guixos i altres no especials 21,78

Perillosos Especials inapreciable

-
-

200

2 765 10

108,89

3 539 33 1 756 40

-

9 696 92

106,72 100

117,34

-

-

--
-

0,00

-
-102,31

-
245,54

42,66 100 14,22

81,85

35,57

-
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Elements Auxiliars

€17 757 75El t ti ti  d  l  tió d  id  é  d  

Compactadores

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

2.765,10 3.539,33 1.756,409.696,92

Casetes d'emmagatzematge
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m3

tones

euros

469,05
674,84El pes dels residus és de :

17.757,75

El volum de residus aparent és de :

17.757,75El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

1unitats
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

1unitatsContenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

. V
4 

   
( F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
pl

ic
a

ci
ó

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

-unitatsContenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats - 1unitatsa
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats - 1

si
-

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
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CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
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A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
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Compactadores
Matxucadora de petris

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.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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Casetes d'emmagatzematge

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3
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-
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
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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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 

Previsió final del Estudi

Total excavació 784,00 tones tones
Total construcció 131,97 tones % tones

È

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de 
residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les 
noves dades es faran arribar a :
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   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 542,87 tones 11 euros

Residus de construcció * 92,38 tones 11 euros

tones

L'Ajuntament PARETS DEL VALLÈS
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T t l fi 6 987 75

635PES TOTAL DELS RESIDUS

1016,18euros/ tona

5971,57

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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Annex I– certificat de calibratge 

PLÀNOLS 

Plànol topogràfic dinA1 E: 1/200 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

ACTUACIÓ 

Aixecament Topogràfic d’un àmbit de l’Escola Pompeu Fabra, incloent la zona 
esportiva. 

Codi: 2399 

Data: Octubre 2013 

LOCALITZACIÓ 

Municipi: Parets del Vallès 

Comarca: Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

ENCÀRREC 

Empresa: La Baula 

AUTORS DEL DOCUMENT 

Enginyer: Marc Sanllehí Prim. 34745573W 

Empresa: Altiplà Serveis Topogràfics, SLP. B62425236 
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DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

PARÀMETRES TÈCNICS 

• mètode d’aixecament: topografia clàssica i G.P.S. 

• coordenades: sistema ETRS89 - projecció UTM - fus 31 (EPSG 25831) 

• alçades: ortomètriques - model geoide EGM08D595 (cat80000) 

• escala de treball: 1:200 

• escala de plotter: 1:200 

• aparell de mesura: Estació total electrònica LEICA TCR-1103 
augments: 30x 

sensibilitat del nivell: 2’’ 

precisió angular: 10cc 

precisió en distancia: ± 2mm + 2ppm 

• GPS: GPS-TRIMBLE-model 5800 
tipus:  Bi-freqüència, 24 canals de codi C/A L1, portadora de cicle 

complet L1/L2. Inicialització OTF 

tipus d’observació: RTK 

precisió horitzontal RMS: 1 cm + 1ppm (x longitud línia base) 

precisió vertical RMS: 2 cm + 1ppm (x longitud línia base) 

 

• Precisions: Absoluta: les bases de sortida tenen una precisió absoluta de +- 
2 cms en xy i de 5 cms. en cota (coordenades obtingudes amb 
GPS mitjançant sistema VRS) 

Relatives: en tractar-se de bases radiades i punts radiats a 
distancia inferior a 50 metres establim les precisions en +-1cm. 

 

TREBALL DE CAMP 

data: 30 d’octubre de 2013 

equip tècnic: 1 enginyer tècnic en topografia i 1 auxiliar 

senyalització d’estacions: claus d'acer 

punts de vorades: presos a rigola 

 

GABINET TÈCNIC 

dibuix: AutoCAD 

càlcul: MDT 
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XARXA TOPOGRÀFICA 

A partir de la base de sortida 9002 i orientada a 9001, ambdues bases obtingudes amb 
G.P.S. mitjançant el sistema VRS-Xarxa Catnet (podeu veure més informació a  
http://catnet-ip.icc.cat/ ), s’han radiat les bases 3001 i 3002. Les bases radiades estan 
comprovades mitjançant punts de canvi. 

• bases radiades amb Catnet.: 9001, 9002 

• radiacions: des de la base: la base: 

 9002 3001 

  3002 

 

CROQUIS XARXA TOPOGRÀFICA 

 

COORDENADES DE LES BASES 

BASE X Y Z Anamorfosi 

3001 435016.882 4601389.074 89.123 0.99965197 

3002 435044.554 4601431.791 89.723 0.99965192 

9001 435104.346 4601383.310 91.117 0.99965183 

9002 435034.480 4601357.031 87.671 0.99965194 
  

http://www.altipla.cat/�
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ÀMBIT DE L’AIXECAMENT 
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SUPORT INFORMÀTIC 

• arxiu descripció 

2399Par-TOP0_89.DWG/PDF Plànol topogràfic (2D) 

2399Par-MEM0.PDF Memòria 

altipla.ctb Fitxer de gruixos i colors per a plotter 

 

• carpeta descripció 

*FOTOS Fotografies de l’aixecament 
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DISTRIBUCIÓ DE NIVELLS EN ELS ARXIUS TOPOGRÀFICS 

 NOM DESCRIPCIÓ 
COLOR GRUIX 

CAD DGN CAD DGN 
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06-num número de punt 7(negre) 0 0.09 0 

07-punt punt 2(groc) 4 0.09 0 

08-cota text de cota 250 128 0.09 0 

08- cota marxapeu text de cota marxapeu 6(magenta) 5 0.09 0 

09-codis codi 3(verd) 2 0.15 1 

10-límitpaviment canvis de paviment i voreres 
 

7(negre) 0 0.09 0 

11-construcció edificis en construcció 15 115 0.18 4 

12-rigola rigola 7(negre) 0 0.09 0 

14-cap cap de talús i bigotis 32 112 0.20 2 

15-peu peu de talús 7(negre) 0 0.09 0 

16-camins camí, corriol 190 0 0.09 0 

17-riera rieres, torrents, recs 5(blau) 1 0.09 0 

18-edifici edificacions 15 115 0.18 4 

19-cabanes coberts, cabanes, annexos 7(vermell) 3 0.09 0 

20-murs murs, tanques 1(vermell) 3 0.09 0 

21-pous-basses pous, basses, dipòsits 5(blau) 1 0.09 0 

22-mobiliar mobiliari urbà 7(negre) 0 0.09 0 

23-vorada vorada 7(negre) 0 0.09 0 

24-escos escocells 7(negre) 0 0.09 0 

25-fites fites feno, estaques, ferros 7(negre) 0 0.09 0 

26-nombre-plantes planta baixa + pis pe:(pb+1) 7(negre) 0 0.09 0 

27-textos-topo textos generals 7(negre) 0 0.09 0 

28-asfalt límit asfalt 7(negre) 0 0.09 0 

41-acotacions acotacions 170 33 0.13 1 

50-guals guals vianants, vehicles 7(negre) 0 0.09 0 

51-zona blava aparcament zona blava 150 250 0.09 0 

52-zona verda aparcament zona verda 92 249 0.09 0 

53-ombrejat ombrejat edificis 253 96 0.09 0 

62-lb línies blanques 22 51 0.09 0 

67-ferrocarril via ferrocarril 7(negre) 0 0.09 0 

68-escales escales 12 43 0.09 0 

69-foto fotos de l’aixecament - - -- - 

70-pont Pont, OF’s, OD’s 1(vermell) 3 0.09 0 

bases símbol i núm. de les bases 4(cian) 7 0.15 1 

puntos punts presos a camp no s’imprimeix 
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