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1 OBJECTE 
 
L’objecte de la present memòria és el de descriure i justificar la solució adoptada 
per a materialitzar la reparació i reforç estructural corresponent a la Capella del 
Cementiri de Vilafranca del Penedès a la província de Barcelona. 
 
En aquest sentit, s’estableixen aquí de manera explícita les bases conceptuals, 
constructives, normatives i teòriques, que han fonamentat el disseny i els càlculs 
estructurals del projecte, quedant complertament detallat el marc normatiu 
utilitzat. 
 
Tanmateix, es donen les pautes imprescindibles a prendre en consideració en el 
decurs de la construcció dels elements resistents principals de la futura construcció 
i del seu posterior manteniment. 
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2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC 

2.1 Situació 
 
L’adreça de l’edificació i, per tant, l’emplaçament de les obres es correspon amb la 
següent: 
 
   Carrer Guardiola Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Ref. Cadastral: 1388601CF9718N 
 
La Capella s’ubica dins de la parcel·la del Cementiri de Vilafranca del Penedès, 
conforme al Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, en una 
zona que correspon a Sol urbà, amb un nivell de protecció A16. La parcel·la te una 
superfície de 16.955m2 segons la referencia cadastral. 
 
L’edifici queda situat a la zona Sud-est dins del propi cementiri, junt a la façana 
posterior. 
 

 

Imatge 2-1. Vista aérea de l’emplazament [Google Maps] 
 

2.2 Client i promotor 
 
El client i promotor del projecte es l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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2.3 Autor del projecte 
 
L'arquitecte del projecte és Jose Ramón Solé Marzo, amb NIF 39705594G i número 
de col·legiació 32.881-2, actuant en nom i representació de WINDMILL Structural 
Consultants S.L.P., situat al carrer Sant Pere, número 7, Tarragona. 
 

2.4 Descripció general del projecte 
 
El projecte original de la Capella va ser redactat per l'arquitecte Don Juan Torras i 
Guardiola en l’any 1864. 
 
Tal com es descriu en el projecte original, la disposició adoptada es redueix a elevar 
sobre un sòcol quatre parets que formen la caixa de la Capella i tenen 5,5m d'altura 
fins a l’arrancada dels arcs,  cobrint-se el tot per una volta esfèrica de 3 gruixos de 
maó, carregada en els seus sins i vessaments per massissos. 
 
La Capella de planta quadrada té una dimensió aproximada de 11,8x11,8m. 
Adossades a les façanes Nord i Sud es situen les dependències de la Sagristia. 
Aquestes queden formades per murs amb una altura de 4m cobrint-se per voltes. 
 
A banda i banda de la façana principal, adossats a les façanes laterals, queden 
situats els nínxols del cementeri. En una ampliació posterior, es van construir dues 
fileres noves de nínxols adossats a la façana nord. 
 
L'accés a la Capella es realitza des de la façana Est. La porta d'entrada és tota 
d’obra de carreus, elevant-se 60cm sobre el nivell del terreny per mitjà d'una 
escalinata de tres esglaons. 
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Imatge 2-2. Plànol original planta baixa [font: Ajuntament de Vilafranca] 
 
ESTRUCTURA VERTICAL 
 
Amb caràcter general, l'estructura vertical analitzada es compon de murs i pilastres 
de maçoneria ordinària en la Capella. 
 
També s’utilitzen carreus de pedra natural calcària en la façana principal, així com 
en les cantonades de les façanes, canalons, cornises exteriors i terminacions a 
nivell d'ornamentació. 
 
Els murs de carregà de maçoneria, segons les mesures preses durant la inspecció, 
presenten un gruix de 45-48cm als murs de les façanes y de 40cm als murs de les 
dependències de la Sagristia. 
 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
Respecte a l'estructura horitzontal, aquesta es compon per arcs, com a remat de 
les quatre façanes, i la cúpula central. 
 
Segons les cales realitzades, s'ha comprovat que la cúpula té un gruix total de 
12cm, formada per tres fulles de maó ceràmic massís de 35mm de gruix, la 
primera amb algeps i les posterior amb morter de calç. La coberta de la cúpula 
queda revestida de teula ceràmica, mentre que la coberta de les dependències 
queda revestida de rajola de ceràmica del Vendrell. 
 
Els arcs estan formats per dues fulles de maó de pla de 35mm de gruix i 3 rosques 
a través de fàbrica de maó ceràmic massís, amb un revestiment exterior format per 
carreus a la façana principal. 
 

2.5 Actuacions 
 
Les intervencions a realitzar són de caràcter puntual i general, i es detallen a 
continuació: 
 

1. Instal·lació de tirants d'acer inoxidable, amb l'objectiu d'estabilitzar els 
efectes produïts per la component horitzontal de l'empenyiment dels arcs 
d'obra de fàbrica.  

 
2. Reparació de esquerdes i fissures presents en les obres de fàbrica, per mitjà 

de cosits i engrapats, e injecció. 
 

3. Recuperació de l'estanquitat de la coberta, així com solucionar la xarxa de 
evacuació d’aigües de pluvials, a fi de parar la patologia produïda per la 
filtració d'aigua de pluja. 

 
La superfície d’intervenció es d’ aproximadament 160m2.  
 

2.6 Usos 
 
L’ús previst per a la rehabilitació de l’edifici es el propi de una Capella, religiós. 
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3  GEOTÈCNIA 

3.1 Classificació de l’obra segons el CTE 
 
Els aspectes rellevants del projecte als efectes de la informació geotècnia són els 
següents: 
 
 - Número de plantes de la construcció:  1 
 - Superfície total construïda:   <300 m2 

 - Tipus de construcció:    C-0 
 - Grup de terreny:     T-1 
 

3.2 Campanya de investigació 
 
Per a l'estudi del terreny, s'ha realitzat una campanya d'investigació geotècnia. 
 
El referit treball ha quedat basat en la realització de quatre sondeigs i vuit SPT 
(segons UNE-EN ISO 22476-2:2008), en una campanya de reconeixement portada 
a terme a juliol de 2020.  
 
Amb el conjunt de prospeccions realitzades s’ha arribat a una profunditat màxima 
de 8 metres, comptats des de la superfície actual de la parcel·la i referits a la boca 
de cada prospecció. 
 

3.3 Estratigrafia 
 
A tenor de la informació continguda al referit treball, es distingeixen, analitzant el 
sòl de dalt a baix i fins la profunditat màxima investigada, els següents estrats: 
 

1. Un primer nivell A de llims, sorres, graves i còdols, que podria correspondre 
a un reblert antic fins a fondàries de l’ordre de 1.6 m en la part de la façana 
principal a 3.6 m en la façana posterior. En aquesta capa s’han obtingut 
dades de la assaig SPT (N30) que varien entre els 7 i els 36 cops. 

 
2. Un segon nivell B de llims sorrencs de color marró clar, amb passades de 

graves, que presenta un cert grau de carbonatació, arribant a una 
profunditat final entre -5,0m y -5.7m.  En aquest nivell s’han obtingut 
índexs de cops SPT, N30, que varien entre els 25 i els 41 cops. 
 

3. Un tercer nivell C sota del nivell B, a les fondàries i cotes anteriors, i fins al 
final dels sondeigs, es troba un sòl cohesiu format per unes argiles margoses 
de color marró ocre verdós, amb nòduls de carbonat i nivells centimètrics 
erràtics amb presencia de sorra fina. En aquesta capa s’han obtingut dades 
de la assaig SPT (N30) que varien entre els 28 i els 40 cops. 

 

3.4 Nivell freàtic 
 
A la profunditat investigada, no s’ha detectat la existència de trams de sòl saturats. 
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Per informació d’arxiu de la zona, el nivell freàtic se situa a fondàries de l’ordre de 
10.0 a 12.0 m, aprofitant els nivells sorrencs del substrat terciari per la seva 
circulació. 
 

3.5 Agressivitat química del sòl 
 
No s’ha identificat la presència d’agents d’agressivitat química en els termes 
establerts per la instrucció EHE-08. 
 

3.6 Sismicitat 
 
L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 
 
ac = S·ρ·ab 
 
On: 
 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 
 
ρ és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 
s’excedeixi ac en el període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n 
consideren 2 valors:  
 

construccions d’importància normal  ρ=1,0 
construccions d’importància especial  ρ=1,3 

 
S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ρ·ab < 0,1·g , com 
seria el cas estudiat, s’aplica  S=C/1,25.  
 
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, 
agafat aquí amb valor 1,6 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus III fins a 
fondàries d’uns 30,0 metres. 
 
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), per a un tipus de 
construcció normal, de 0,5645 m/s2. 
 

3.7 Fonamentació existent 
 
Segons les cales realitzades i les dades existents en el projecte original, s'estableix 
que la fonamentació està composta per un mur corregut que subjau a les pilastres i 
als murs de càrrega de l'estructura, estimant una cota de suport aproximada 
superior a 1,50 metres (profunditat màxima aconseguida en les cales realitzades). 
 
En el cas dels murs de maçoneria, el propi mur conforma la seua fonamentació 
volant 23cm respecte a la cara exterior. Amb això, es podria intuir que el gruix total 
de la fonamentació és de 91cm aproximadament. 
 
Respecte a les pilastres, s'ha pogut constatar que aquestes naixen sobre un sòcol 
de carreus amb una altura de 185cm aproximadament. Aquest sòcol descansa 
sobre la fonamentació de pedres de maçoneria que vola 14cm respecte del sòcol. 
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4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1 Configuració dels esquemes resistents 
 
4.1.1 Estructura 
 
Tal i com se ha comentat en l’apartat anterior, l'estructura existent de la Capella es 
compon principalment de murs i pilastres de maçoneria ordinària, rematats per arcs 
de fàbrica de maó ceràmic massís, sobre els quals es dona suport a la cúpula que 
conforma el sostre de la edificació. 
 
Segons se ha descrit a l’Informe redactat per Windmill Structural Consultants 
S.L.P., l'origen de la patologia detectada en l'edificació, es troba en els efectes 
produïts per l'empenyiment de la cúpula i els arcs sobre l'estructura vertical. 
Aquests empenyiments generen una deformació horitzontal de les pilastres i murs, 
que produeixen la formació de ròtules plàstiques en els arcs. A causa de l'escassa 
resistència a tracció de l'obra de fàbrica, és inevitable el trencament del material en 
les zones de ròtula, amb la consegüent aparició de esquerdes. 
 
Per estabilitzar els efectes produïts per la component horitzontal de l'empenyiment 
dels arcs d'obra de fàbrica, se ha proposat la instal·lació de tirants d’acer inoxidable 
en les arrencades dels arcs de les quatre façanes de la Capella. Aquesta solució 
ofereix una sèrie d'avantatges, com són: 
 

o Excel·lent eficiència mecànica. 
o Baix cost econòmic comparat amb altres solucions 
o Reversibilitat de la intervenció. 
o Escàs impacte constructiu. 
o Mostra evident que s'ha intervingut en l'estructura. 

 
Per altra banda, una vegada s’hagin executat el tirants en els arcs, es haurà de 
procedir a la reparació de esquerdes i fissures presents en les obres de fàbrica, per 
mitjà de cosits i engrapats. 
 
 

4.2 Materials 
 
Els materials requerits per a la configuració dels elements estructurals de caràcter 
resistent, deixant a part els elements prefabricats, són els següents: 
 

4.2.1 Acer inoxidable 
 
Les parts d’acer laminat del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels 
següents materials: 
 
  · Acer per perfils i xapes:   AISI 316 
  · Cargols, femelles i volanderes:  Classe A2 DIN/ISO 
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4.2.2 Obra de fàbrica 
 
La determinació de les característiques resistents dels materials històrics presenta 
una particular complexitat. S'uneix l'absència d'una normalització del producte i una 
marcada variabilitat de les propietats mecàniques i geomètriques d'aquests. 
 
Per determinar les propietats dels materials, s’han consultat els procediments 
arreplegats en la bibliografia especialitzades, publicats i/o avalats per organismes 
tècnics reconeguts, que permeten assegurar un nivell de confiança suficient per a 
procedir a l'estudi d'aquestes estructures. 
 

4.2.2.1 Obres de fàbrica de maó ceràmic 
 
S'establirà una resistència de càlcul per a la fàbrica de maó ceràmic, segons el 
mètode arreplegat en la publicació “Recomanacions per al Reconeixement, el 
diagnòstic i la teràpia d'Estructures de Fàbrica de Maó”, editat per l'Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya ITEC. 
 
El mètode estableix quatre indicadors a tenir en consideració en l'establiment de la 
resistència de la fàbrica; gruix de la junta, tipus de morter, tipus de maó i 
resistència a compressió del maó. 
 
De l'observació de les diferents fàbriques de maó ceràmic, establim els següents 
valors per als diferents indicadors, amb la finalitat d'establir una resistència de 
càlcul global per a la fàbrica: 
 

  Gruix de la junta:     >1,5 cm 
   Tipus de morter:     M-80 (1:4) “Regular” 
   Tipus de maó:     Massís 
   Resist. Compr. maó:    150 kp/cm2 “Regular” 
 
   Resistència de càlcul (fb)    2,4 N/mm2 (≈ 24 kp/cm2) 
   Mòdul d’elasticitat long. (E)   7.200 N/mm2 

  Mòdul d’elasticitat long. Servei (Eels)  4.320 N/mm2 
   Mòdul d’elasticitat trans. (G)   2.880 N/mm2 
   Coeficient de Poisson    0,20 
 
A fi de contrastar aquest valor amb els determinats per diferents normatives, de 
manera que puguem acceptar-lo com prou fiable per al seu ús en aquest treball, es 
determina la resistència de càlcul de la fàbrica segons la norma NBE FL-90 i 
el CTE DBSE-F, en funció de la tipologia de maó i morter observat durant els 
treballs d'inspecció, obtenint els següents valors: 
 
  FL-90:    2,5 N/mm2 (≈25 kp/cm2) 
  CTE DBSE-F:   2,2 N/mm2 (≈22 kp/cm2) 
 
Es pot constatar que, el valor obtingut per mitjà del procediment descrit en el 
document de referència, ens proporciona un valor comprès entre valors 
normalitzats, que es considera com a vàlid. 
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4.2.2.2 Obres de fàbrica de maçoneria ordinària 
 
La resistència de càlcul a compressió adoptada per a obres de fàbrica de maçoneria 
ordinària s'ha establit segons les dades arreplegades en la publicació “P.I.E.T 70 
Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja. Obras de fàbrica”. 
 
En aquest document, mancant assajos a compressió, la resistència de càlcul de les 
fabriques de cantería que hagen de suportar una càrrega uniformement repartida, 
podrà avaluar-se adoptant els valors màxims arreplegats en la taula de l'apartat 
II.1.1.2.2.3, per als quals s'ha tingut en compte un coeficient de minoració amb un 
valor de 2,5. 
 
Per tant, en funció del tipus de fàbrica i de la classe de pedra s'obté el següent 
valor de resistència càlcul a compressió: 
 

 
Tipus de fàbrica:     Maçoneria ordinària concertada 

amb morter tipus mínim M-5 
Classe de pedra:     Calcària blanda 
Resistència a compressió de càlcul (fb) 0,6 N/mm2 (≈6 kp/cm2) 

 
 Mòdul d’elasticitat long. (E)   3.000 N/mm2 

 Mòdul d’elasticitat trans. (G)  1,200 N/mm2 
 Coeficient de Poisson    0,25 
 

4.3 Vida útil nominal 
 
En absència d’un requeriment específic per part de la propietat i atenent al que 
disposa la normativa vigent, s’ha considerat una vida útil nominal als elements 
resistents projectats de 50 anys. 
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5 BASES DE CÀLCUL 

5.1 Accions 
 
El conjunt d’accions observades en l’anàlisi dels elements integrants de la part de 
projecte documentada a la present memòria han estat establertes en base al que 
disposa la normativa vigent i, en particular, el “Documento Básico de Seguridad 
Estructural. Acciones en la edificación” (DB-SE-AE) del “Código Técnico en la 
Edificación” (CTE). 
 
Els estats de càrrega superficial dels pisos i/o sostres del projecte queden detallats 
a la documentació gràfica adjunta a la present. 
 
Atenent precisament al DB SE-AE, s’han considerat els següents grups d’accions. 
 

5.1.1 Accions permanents 
 
Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 
els efectes dels quals no presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa al projecte aquí documentat cal esmentar els següents. 
 

5.1.1.1 Degudes al pes propi dels elements constructius 
 
El pes propi del conjunt d’elements, incloent l’estructura, ha estat determinat a 
partir del pes específic mitjà dels seus materials constructius. A tal efecte, s’han 
utilitzat els valors fixats al Annex C del DB SE-AE, quan així ha estat possible. 
 

Pesos específics de materials: 
 

Fàbrica de maó massís   18,0 kN/m3 
Fàbrica de maçoneria    26,0 kN/m3 
Fàbrica de carreus    28,0 kN/m3 
Morter de cal o cemento   19,0 kN/m3 
Rajoles ceràmiques    18,0 kN/m3 
Rajoles hidràuliques    18,0 kN/m3 

 
Pesos por unitat de superfície dels elements constructius: 

 
Mur maçoneria (gruix 40cm) 9,6 kN/m2 
Mur maçoneria (gruix 45cm) 11,7 kN/m2 
Mur carreus (gruix 45cm) 12,6 kN/m2 
Mur ½ pie rev (gruix 15cm) 2,7 kN/m2 
Paviment hidràulic (5cm de gruix) 0,8 kN/m2 
Teules curves (2kg/pieza) 0,5 kN/m2 
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5.1.2 Accions variables 
 
Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 
els efectes dels quals sí presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa al projecte aquí documentat s’han de citar les següents.   
 

5.1.2.1 Sobrecàrrega deguda a l’ús 
 
Atenent al capítol 3 del DB-SE-AE del CTE, les càrregues pròpies dels usos previstos 
al projecte han estat introduïdes a l’anàlisi estructural amb tota generalitat 
mitjançant les següents accions característiques:  
 
       Superficial  Local 
 
- Cobertes sense ús (valors sobre la seva projecció horitzontal) 
  
 · Amb pendents inferiors a 20º      1,0 kN/m2  2 kN 
  
 

5.1.2.2 Vent 
 
En el cas que ens ocupa, els efectes de l'acció del vent sobre l'estructura existent 
no s'han implementat en el model de càlcul. Això és així, ja que no s'ha considerat 
rellevant per a l'objecte de l'anàlisi ací reflectida, a més de per la pròpia tipologia 
de l'estructura, formada per murs de fàbrica de gruix considerable en direccions 
ortogonals. 
 

5.1.2.3 Accions tèrmiques 
 
Donades les característiques i dimensions dels elements projectats, no s’ha 
considerat necessària la introducció dels efectes de dilatació o contracció tèrmica en 
els models d’anàlisi estructural. 
 

5.1.2.4 Accions de neu 
 
Per a la determinació dels efectes de l’acció de la neu s’han tingut en compte les 
dues següent dades: 
 
 · Zona climàtica hivernal:     2 
 · Alçada topogràfica de la parcel·la:  ~200 m.s.n.m. 
 
De les dues dades anteriors es dedueix una acció superficial sobre elements 
horitzontals propera a l’horitzontalitat de 0,50 kN/m2. 
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5.1.3 Accions accidentals 

5.1.3.1 Sisme 
 
La valoració de la necessitat de comptabilitzar els eventuals efectes d’un sisme en 
els càlculs estructurals ha estat realitzada sota el que estableix la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación, NCSE-02. 
 
Així doncs, donat que l’acceleració sísmica bàsica, ab , resulta inferior a 0,04, no 
s’han introduït les accions sísmiques als models d’anàlisi. 
 
 

5.2 Coeficients de majoració d’accions 
 
Als efectes de les verificacions dels Estats Límits, segons els criteris que es 
defineixen en l’apartat que detalla allò referent a aquestes verificacions, les accions 
s’han considerat afectades pels coeficients que es detallen a continuació: 
 
En la verificació dels Estats Límits de Servei: 
 

Tipus d’acció Efecte favorable Efecte 
desfavorable 

γG Permanent 1,00 1,00 

γG* Permanent de valor no constant 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,00 

Taula 5-1. Coeficients pels Estats Límits de Servei 

En la verificació dels Estats Límits Últims: 
 

Tipus d’acció 

Situació 
Persistent o 
Transitòria 

Situació 
Accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfav. 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfav. 

γG Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 

γG* Permanent de valor no 
constant 1,00 1,50 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,50 0,00 1,00 

γA Accidental - - 1,00 1,00 

Taula 5-2. Coeficients pels Estats Límits Últims 
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5.3 Característiques mecàniques dels materials estructurals 
 
Els materials utilitzats en el projecte d’estructures i fonamentació, i llurs 
característiques als efectes de les anàlisis realitzades, són els següents. 
 

5.3.1 Acer per a perfils 
 

5.3.1.1 Diagrama σ-ε 
 
S’ha considerat un diagrama σ-ε elàstic-plàstic perfecte, en el que l’entrada en el 
règim plàstic es dóna quan la tensió normal arriba a la tensió corresponent al límit 
elàstic, fyk. 
 
S’ha considerat que s’aconsegueix el límit elàstic quan la deformació unitària 
longitudinal resulta igual o superior al 0,2%. 
 

5.3.1.2 Coeficient de minoració 
 
En comprovacions de plastificació o de fenòmens d’inestabilitat, la tensió de 
comparació, fyd, s’obté dividint la tensió corresponent al límit elàstic, fyk, per un 
coeficient de minoració γ=1,05. 
 

5.3.1.3 Mòdul de deformació longitudinal 
 
La relació tensió i deformació unitària en la branca elàstica del comportament 
queda determinada mitjançant un mòdul de deformació longitudinal E=200.000 
N/mm2. 
 
 

5.3.1.4 Coeficient de Poison 
 
Quan ha resultat necessari relacionar les deformacions longitudinals unitàries amb 
les deformacions transversals unitàries, s’ha considerat un coeficient de Poison 
igual a 0,3. 
 
 

5.3.1.5 Coeficient de dilatació tèrmica 
 
Només en els casos en els que ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, 
s’ha suposat un coeficient de dilatació de 1,6·10-5 ºC-1. 
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5.3.2 Fàbrica 

5.3.2.1 Diagrama σ-ε 
 
S’ha considerat un diagrama σ-ε elàstic-plàstic, en el que l’entrada en el règim 
plàstic es dóna quan la tensió normal arriba a la tensió corresponent al límit elàstic, 
fk. 
 

5.3.2.2 Coeficient de minoració 
 
En comprovacions de plastificació o de fenòmens d’inestabilitat, la tensió de 
comparació, fd, s’obté dividint la tensió corresponent al límit elàstic, fk, per un 
coeficient de minoració γM (veure taula 4.8 del DB SE-F). 
 
 

5.3.2.3 Mòdul de deformació longitudinal 
 
La relació tensió i deformació unitària en la branca elàstica del comportament 
queda determinada mitjançant un mòdul d’elasticitat secant instantani E. Aquest 
mòdul queda condicionat a la resistència de la fàbrica, sent la seva expressió: 
 

kfE ·1000=  
 
Per a càlculs de estats límits de servei, aquest valor de E es pot multiplicar pel valor 
0,60. 
 

5.3.2.4 Coeficient de Poison 
 
Quan ha resultat necessari relacionar les deformacions longitudinals unitàries amb 
les deformacions transversals unitàries, s’ha considerat un coeficient de Poison 
entre 0,20 i 0,25. 
 

5.3.2.5 Coeficient de dilatació tèrmica 
 
Només en els casos en els que ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, 
s’ha suposat un coeficient de dilatació que queda indicat a la taula 4.7 del DB SE-F. 
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5.4 Característiques mecàniques del terreny 
 
Segons les cales realitzades, se ha pogut constatar que la fonamentació existent, 
formada per maçoneria amb cal, arriba a una profunditat superior a 1,5m. 
 
En base a l’estudi geotècnic de referència i la profunditat dels estrats, es parteix de 
dues hipòtesis: 
 

- Que la fonamentació queda recolzada en el nivell 0: Llims, sorres i 
graves amb algun còdol (reblert antic). Les característiques mecàniques 
d’aquest estrat son les següents: 
 

o Tensió normal admissible: 
- amplada fonament 1,2 m:  0,2 N/mm2 
- amplada fonament 2,0 m:  0,15 N/mm2 

 
o Angle de fregament efectiu:   29 - 32º 
o Cohesió efectiva:     0,10 - 0,11 kg/cm2 
o Coeficient de balast vertical K30:  3,5 – 5,5 kp/cm3 

 
 

- Que la fonamentació queda recolzada en el nivell A: Llims sorrencs amb 
graves dens. Les característiques mecàniques d’aquest estrat son les 
següents: 
 

o Tensió normal admissible: 
- amplada fonament 1,2 m:  0,38 N/mm2 
- amplada fonament 2,0 m:  0,30 N/mm2 

 
o Angle de fregament efectiu:   28 - 30º 
o Cohesió efectiva:     0,10 - 0,11 kg/cm2 
o Coeficient de balast vertical K30:  5,5 – 8,5 kp/cm3 

 
 

5.5 Hipòtesis de càlcul 
 
Els models d’anàlisi han inclòs totes les hipòtesis combinades de càlcul derivades 
dels criteris de combinació que es detallen seguidament: 
 

5.5.1 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits de Servei (ELS) 
 
- Per a les situacions poc probables o característiques 
 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ ≥

++++
1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG ψγγγγγ  

 
- Per a les situacions poc freqüents 
 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ >

++++
1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG ψγψγγγγ  
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- Per a les situacions quasi-permanents 
 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ ≥

+++
1 1 1

,,2,,*,,, *
j j j

ikiiQkPjkjGjkjG QPGG ψγγγγ  

 
De totes aquelles combinacions en situació de servei que s’han tingut en compte en 
l’anàlisi objecte d’aquest document, aquelles que han resultat més rellevants són: 
 
HIP_ELS 1 1,00 Gk + 1,00 Qk 

 

5.5.2 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits Últims (ELU) 
 
- Per a les situacions persistents o transitòries 
 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ ≥

++++
1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG ψγγγγγ  

- Per a les situacions accidentals 
 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ >

+++++
1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkAkPjkjGjkjG QQAPGG ψγψγγγγγ  

 
- Per a les situacions amb efectes sísmics 
 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ ≥

++++
1 1 1

,,2,,,*,,, *
j j j

ikiiQkEAkPjkjGjkjG QAPGG ψγγγγγ  

 
 
De totes aquelles combinacions en situació de límit últim que s’han tingut en 
compte en l’anàlisi objecte d’aquest document, aquelles que han resultat més 
rellevants són: 
 
HIP_ELU 1 1,35 Gk + 1,50 Qk 
 
 

5.6 Estats Límit 
 
Els elements estructurals que conformen el projecte han estat dimensionats per a 
satisfer els següents estats límit: 
 
- ELU d’equilibri 
 
S’ha comprovat que els efectes d’estabilitzants sobrepassen els desestabilitzants. 
 
- ELU d’esgotament 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar en qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny. 
 
- ELU d’inestabilitat 
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Les tensions que es poden arribar a desenvolupar en qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny tenint en 
compte els efectes de segon ordre. 
 

5.7 Mètodes de càlcul 
 

5.7.1 Càlcul general d’esforços i deformacions 
 
El càlcul general dels esforços i de les deformacions del conjunt d’elements 
estructurals ha estat realitzat a partir del plantejament i resolució de l’equació 
general d’equilibri estàtic de cadascuna de les parts analitzades. 

 
[ ] [ ][ ]akf =  

 
A on, 
 
[ ]f


 és el vector d’accions nodals que inclou forces i moments. 

[ ]k  és la matriu de rigidesa de la part de l’estructura analitzada. 

[ ]â  és el vector de corriments nodals que inclou desplaçaments i girs. 
 
En el que respecta al càlcul de la matriu de rigidesa cal discernir entre dos àmbits 
de càlcul dels seus termes, en funció de l’element estructural del que es determini 
llur rigidesa: 
 

5.7.1.1 Elements tipus barra 
 
En aquest cas la determinació de les rigideses ha estat portada a terme mitjançant 
el recolzament en la llei de Hooke, els teoremes de Mohr i la torsió de Sain Venant. 
 

5.7.1.2 Elements continus 
 
S’inclou dintre d’aquest cas les lloses de formigó armat, els murs de càrrega, les 
bigues-paret, les làmines i, en general, qualsevol altre element que per raó de la 
seva continuïtat, superficial o volumètrica, resulti difícilment representable, als 
efectes de la seva anàlisi estructural, mitjançant un model de barres. 
 
En aquest cas s’ha discretitzat el mitjà continu, mitjançant el mètode dels elements 
finits, el què ha permès l’obtenció de la rigidesa de cadascun dels elements de la 
discretització mitjançant la utilització dels següents tipus d’elements:  
 

- Problemes de placa: 
Element DST (Batoz, Katili) 

 
- Problemes de membrana o de cascara: 

Element Andes (C. Militello, C.A. Felippa)  
 

L’element de placa operat introdueix els esforços tallants a l’equació general 
d’equilibri i permet la resolució indistinta de plaques gruixudes i plaques primes.  
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Als problemes laminars es tracta, separadament, la component de membrana del 
problema de la component de placa, en resultar aquests problemes parcials 
independents, el que ha permès la utilització conjunta dels dos tipus d’elements 
referits.   
 

5.7.2 Anàlisi de columnes i elements de suport 
 

Pel càlcul de pilars s’ha tingut en compte els eventuals efectes de segon ordre 
propis d’aquests elements (vinclament) mitjançant els mètodes simplificats 
proposats per les instruccions vigents en funció del seu material constituent. 
 
Quan per raó de l’esveltesa d’una columna o de l’esveltesa general d’una o vàries 
plantes de l’estructura, ha estat necessari una anàlisi explícita dels efectes de 
segon ordre, aquest ha estat resolt segons es detalla a l’apartat corresponent a 
l’anàlisi no lineal.    
 

5.7.2.1 Parets d’obra de fàbrica 
 
La capacitat portant de les parets de càrrega d’obra de fàbrica ha estat analitzada 
en base a les disposicions de l’article 4.6 del DB-SE-F del CTE. 
 

5.7.3 Comprovació i dimensió de seccions 

5.7.3.1 Seccions d’acer 
 
Les seccions d’acer han estat seleccionades per a que la seva resistència de disseny 
resulti superior a les sol·licitacions actuants. 
 
El càlcul de les resistències de les seccions ha esta abordat segons el que disposa 
l’apartat 6.2 del DB-SE-A del CTE. 
 

5.7.3.2 Seccions d’obra de fàbrica 
 
L’anàlisi i comprovació de les seccions d’obra de fàbrica ha quedat cenyit al 
disposat en els apartats de l’article 5 del DB-SE-F del CTE. 
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5.8 Programes 
 
Els programes utilitzats són d’elaboració pròpia, queden basats en els mètodes de 
càlcul comentats als apartats precedents, i resulten els següents:  
 
 WM-AGE 
 

· Anàlisi lineal i en segon ordre d’esforços i deformacions en estructures de 
barres i estructures continues (pel mètode d’elements finits), de qualsevol 
geometria.  
 
· Càlcul de forjats de biguetes autoportants i semiresistents. 
 
· Càlcul de forjats i bigues postesades. 
 
· Anàlisi dinàmica i anàlisi modal espectral. 
 
· Anàlisi no lineal de plaques de formigó armat i post-tesat. 
 
· Càlcul de barres d’acer laminat. 
 
· Armat de jàsseres de formigó armat. 
 
· Armat i dimensionat de columnes de formigó. 
 
· Armat de forjats reticulars. 
 
 

5.9 Model de càlcul 
 

Per tal d’obtenir els esforços de disseny i les deformacions dels elements 
estructurals en el projecte de referència, s’ha generat un model de càlcul, del qual 
s’adjunta a continuació una imatge representativa. 
 
S'ha dut a terme un model 3D per mitjà d'elements finits, amb l'objectiu d'avaluar 
el comportament global del conjunt de la Capella. En aquesta anàlisi s'han 
modelitzat la Capella completa i la interacció de la mateixa amb els nínxols 
adjacents. 
 
S'ha prestat especial atenció a la totalitat de la Capella i a la implementació dels 
elements de contorn que poden afectar el seu comportament estructural, com son 
les estructures dels nínxols, adossats a les façanes laterals de la capella (nord i 
sud). 
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Imatge 5-1. Model de càlcul tridimensional 
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6 RESISTÈNCIA EN SITUACIÓ D’INCENDI 

6.1 Resistència necessària 
 
Segons indica el DB-SI del CTE, al seu article 3, els diferents sectors que composen 
l’estructura del projecte, per a suportar adequadament les accions representades 
per la corba normalitzada temps-temperatura, en funció del seu ús, posició i/o 
alçada d’evacuació, deuen arribar a les següents resistències en terminis de temps:   
 
 · Zona: Sostres de la planta baixa   R-90 
  - Alçada d’evacuació:   < 15 metres 
  - Us equivalent:    Pública concurrència 
 

6.2 Resistència garantida 
 
L’estructura principal de l’àrea d’intervenció del projecte queda composta pels 
següents elements bàsics: 
 
 · Parets de càrrega 

· Sostres 
 

 
La satisfacció de la resistència requerida s’aconseguirà en cada tipus d’element en 
base als següents criteris:  
 

6.2.1 Parets de càrrega 
 
Tots els murs existents de maçoneria presenten gruixos d’entre 40 i 60cm. En 
aquest cas s’ha aplicat la normativa corresponent als murs de fàbrica de maó, que 
cobreix amb comoditat les necessitats de resistència a foc requerides per a murs de 
maçoneria.  
 

6.2.2 Sostres 
 
Es tracta de sostres formats per una volta formada per tres rosques de maó amb 
un gruix superior als 11cm. En aquest cas s’ha aplicat la normativa corresponent 
als estructures de fàbrica de maó, que cobreix amb comoditat les necessitats de 
resistència requerides.. 
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7 PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El projecte contempla la següent seqüència d’execució dels capítols corresponents a 
la materialització dels elements resistents: 
 

1. Instal·lació dels tirants d’acer inoxidable, s'hauran de seguir les següents 
fases per a l'execució d'aquests tirants: 
 

- Replanteig de l'eix i del nivell del tirant 

- Trepanació de les pilastres intermèdies 

- Repicat del mur i col·locació de la placa de retenció i del elastòmer 

- Col·locació de les barres d'acer inoxidable a través de les perforacions 
realitzades. A continuació, es realitzarà l'entroncament dels elements 
de connexió, havent de sobreeixir les barres un mínim de 10cm 
respecte al mur. Per a evitar el contacte entre el tirant i el trepant, 
s'intercala un tub de plàstic. 

- Passats uns 4 o 5 dies s'inicia la posada en tensió del tirant. 

- Tesat el tirant, es solden les rosques extremes i s'injecten amb 
morter de ciment sense retracció les perforacions. 

 
2. Una vegada instal·lats els tirants en els quatre arcs es procedirà a la 

reparació de totes les fissures i esquerdes existents, tant les profundes com 
les superficials, seguint les indicacions descrites en els plans del projecte. 
Respecte de les fissures que es deuen a un problema de trava de la fàbrica, 
es procedirà a la seua reparació emplenant les fissures i realitzant un 
revestiment armat amb una malla. 
 

3. Finalment, es procedirà a escometre les obres de recuperació de 
l'estanquitat de la coberta, així com solucionar la xarxa de evacuació 
d’aigües de pluvials, a fi de parar la patologia produïda per la filtració 
d'aigua de pluja. 
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8 MARC NORMATIU 

8.1 Declaració d’acompliment de los DB del CTE 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals, de fonamentació i de contenció 
que conformen el present projecte s’ha atès a tot el que estipula el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) en vers a dit elements, destacant-ne els següents Documents 
Bàsics: 

· DB-SE, “Documento Básico SE de seguridad estructural” 
· DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la

Edificación” 
· DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Cimientos”
· DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acero”
· DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Fábrica”
· DB-SE-I, “Documento Básico SE Seguridad estructural en caso de Incendio” 

8.2 Altres normatives d’obligat acompliment 

Addicionalment s’ha observat el compliment de les següents instruccions: 

· NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y
edificación”. Real Decreto 997/2002  

· EAE-12, “Instrucción de acero estructural”. Real Decreto 751/2011 

8.3 Normatives complementàries 

De manera complementària, en aquells aspectes dels que no hi ha disposicions 
específiques en les instruccions d’obligat compliment, s’ha utilitzat les següents 
instruccions: 

· EUROCÓDIGO 0: Bases del cálculo de estructuras
· EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras
· EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero
· EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica

Signat a Tarragona, a 1 de setembre de 2020, 

Josep Ramón Solé Marzo 
Dr. Arquitecte y soci director de  
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
Nº de col·legiació: 32.881-2 
Col·legi: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
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GEOMETRIA I REPLANTEIG

- Dimensions generals:   metres (m).
- Elements de formigó:   centímetres (cm).
- Elements d'acer:           mil·límetres (mm).

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, de contenció o de fonamentació, segons el següent criteri
d'unitats.

Consulteu els plànols específics per al replanteig dels elements aquí
representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA SECCIÓ

ESTAT ACTUAL - PLANTA BAIXA I SOSTRE DE PLANTA BAIXA

E011:100

LLEGENDA PATOLOGÍES
Esquerdes reparades

Noves esquerdes

Noves fisures

Humitats

PLANTA BAIXA E: 1/100

Mur de fàbrica
de carreus
e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Nínxols
Mur de fàbrica
de maó

Nínxols
Mur de fàbrica
de maó

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~40cm

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~40cm

Nínxols
Mur de fàbrica
de maó

Nínxols
Mur de fàbrica

de maó

Pilastra de fàbrica
de carreus
~180x180cm

Pilastra de fàbrica
de carreus
~180x180cm

Pilastra de
maçoneria

~180x180cm

Pilastra de
maçoneria

~180x180cm

S1S1

S3S3

S2

S2 SOSTRE PLANTA BAIXA E: 1/100

Mur de fàbrica
de carreus
e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Pilastra de fàbrica
de carreus
~180x180cm

Pilastra de fàbrica
de carreus
~180x180cm

Pilastra de fàbrica
de maçoneria
~180x180cm

Pilastra de fàbrica
de maçoneria
~180x180cm

Volta de fàbrica
de maó massís

Volta de fàbrica
de maó massís

Volta de fàbrica
de maó massís

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

de maçoneria
e=~40cm

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~40cm
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Tots els treballs es realitzaran tal i com s'indica al plànol. Si existeix alguna
discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.
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GEOMETRIA I REPLANTEIG

- Dimensions generals:   metres (m).
- Elements de formigó:   centímetres (cm).
- Elements d'acer:           mil·límetres (mm).

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, de contenció o de fonamentació, segons el següent criteri
d'unitats.

Consulteu els plànols específics per al replanteig dels elements aquí
representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA SECCIÓ

ESTAT ACTUAL - FAÇANES

E021:100

LLEGENDA PATOLOGÍES
Esquerdes reparades

Noves esquerdes

Noves fisures

Humitats
FAÇANA OEST E: 1/100

Sócol de fàbrica
de carreus

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~45cm

Volta de fàbrica
de maó massís

Volta de fàbrica
de maó massís

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus
e=~150cm

Pinacle de fàbrica
de carreus

Pinacle de fàbrica
de carreus

Mur de fàbrica de maçoneria
amb les cantonades
rematades amb carreus
e=~40cm

Pilastra fàbrica de maçoneria
amb les cantonades rematades
amb carreus
~180x180cm

Pilastra fàbrica de maçoneria
amb les cantonades rematades

amb carreus
~180x180cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~40cm

FAÇANA EST E: 1/100

Nínxols
Mur de fàbrica
de maó

Nínxols
Mur de fàbrica

de maó

Mur de fàbrica
de carreus
e=~45cm

Pilastra de fàbrica
de carreus

~180x180cm

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
revestit amb carreus
e=~150cm

Pinacle de fàbrica
de carreus

Pinacle de fàbrica
de carreus

Pilastra de fàbrica
de carreus
~180x180cm

FAÇANA NORD E: 1/100

Pilastra de fàbrica
de carreus

~180x180cm
Pilastra fàbrica
de maçoneria
amb les cantonades
rematades
amb carreus
~180x180cm

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus
e=~150cm

Pinacle de fàbrica
de carreus

Pinacle de fàbrica
de carreus

Nínxols
Mur de fàbrica
de maó

Nínxols
Mur de fàbrica

de maó

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~40cm

FAÇANA SUD E: 1/100

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus
e=~150cm

Pilastra fàbrica
de maçoneria

amb les cantonades
rematades

amb carreus
~180x180cm

Pinacle de fàbrica
de carreus

Pinacle de fàbrica
de carreus

Pilastra de fàbrica
de carreus
~180x180cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Nínxols
Mur de fàbrica
de maó

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~40cm
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GEOMETRIA I REPLANTEIG

- Dimensions generals:   metres (m).
- Elements de formigó:   centímetres (cm).
- Elements d'acer:           mil·límetres (mm).

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, de contenció o de fonamentació, segons el següent criteri
d'unitats.

Consulteu els plànols específics per al replanteig dels elements aquí
representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA SECCIÓ

ESTAT ACTUAL - SECCIONS

E031:100

LLEGENDA PATOLOGÍES
Esquerdes reparades

Noves esquerdes

Noves fisures

Humitats SECCIÓ 1 E: 1/100
FAÇANA NORD (INTERIOR)

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
revestit amb carreus
e=~150cm

Mur de fàbrica
de carreus
e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus

e=~150cm

Volta de fàbrica
de maó massís

SECCIÓ 2 E: 1/100
FAÇANA EST (INTERIOR)

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus
e=~150cm

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus

e=~150cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~40cm

Mur de fàbrica
de maçoneria

e=~45cm

Volta de fàbrica
de maó massís

Volta de fàbrica
de maó massís

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~45cm

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~40cm

Volta de fàbrica
de maó massís
e=~45cm

SECCIÓ 3 E: 1/100
FAÇANA SUD (INTERIOR)

Volta de fàbrica
de maó massís
e=~45cm

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
revestit amb carreus

e=~150cm

Mur de fàbrica
de carreus
e=~45cm

Arc de fàbrica de
maó cerámic massís
rematat amb carreus
e=~150cm

Mur de fàbrica
de maçoneria
e=~45cm
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discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.
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GEOMETRIA I REPLANTEIG

- Dimensions generals:   metres (m).
- Elements de formigó:   centímetres (cm).
- Elements d'acer:           mil·límetres (mm).

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, de contenció o de fonamentació, segons el següent criteri
d'unitats.

Consulteu els plànols específics per al replanteig dels elements aquí
representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA SECCIÓ

ESTAT REFORMAT - ATIRANTAMENT DELS ARCS - SECCIÓ

E041:50

ACER PER A PERFILS i XAPES

responent al límit elàstic serà superior a 1,20.
- La relació entre la tensió de trencament i la tensió cor-

Dessignació: AISI 316

haurà de superar, al menys, en un 20% a la corresponent
- La deformació corresponent a la tensió de trencament

al límit elàstic.

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'empresa constructora presentarà a la D.F. els plànols de taller
necessaris per a la fabricació de l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de l'estructura haurà de
pendre les mides reals en obra, per tal d'evitar errades de replanteig i
fabricació.
- No es pot començar amb la fabricació dels perfils i altres elements
metàl·lics, sense l'aprovació explícita per part de la Direcció Facultativa
dels plànols de taller.
- La identificació del material es farà mitjançant els corresponents
albarans, a on figuraran les dades  indicades al Plec de Condicions
d'Execució.
- Tot l'acer laminat subministrat a l'obra, tret dels nusos on es preveuen
unions, ha d'arribar amb una mà de pintura anticorrosiva.
- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en taller com en
l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistema de protecció aplicat haurà de satisfer la Resistència al Foc
detallada als plànols corresponents.

CLASSE D'EXECUCIÓ:
Nivell de risc:

Categoria d'Ús:

Categoria d'Execució:

CC

SC

PC

Segons es disposa en l'art. 6.2 i l'art. 8.2.2 de la EAE

Classe d'exposició a la corrosió atmosfèrica   C

2
2

1

2

4

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ

e e

e e

"V" SIMÈTRICA

UN
IO

NS
 E

N 
"T

"
UN

IO
NS

 P
ER

 T
ES

TA

e < 15mm

"V" UNILATERAL

e > 15mm

"K" UNILATERAL

"X" SIMÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sempre per penetració complerta i respondran a un dels següents
esquemes:

SIMBOLOGIA SOLDADURES
 Soldadura en angle

 

 Soldadura en angle ambdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perímetral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

 
 Soldadura per penetració completa,

en V simple 

Soldadura per penetració completa,
a bisell simple

 

 

Soldadura per penetració completa,
a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)

Barra d'acer inoxidable
2Ø25

DETALL ATIRANTAMENT DELS ARCS E: 1/50

Planta

Secció 1-1

S1 S1

Arc de fàbrica
de maó ceramic
rematat amb carreus
e=~150cm

Pilastra de fàbrica
de carreus
o maçoneria
~180x180cm

Placa
d'ancoratge

Pilastra de fàbrica
de carreus
o maçoneria
~180x180cm

Placa
d'ancoratge

Barres d'acer inoxidable
2Ø25

Mur de fàbrica de
carreus /maçoneria

e=~45cm

Barres d'acer
inoxidable

2Ø25

Barres d'acer
inoxidable

2Ø25

Barres d'acer
inoxidable
2Ø25

Barres d'acer
inoxidable
2Ø25

Pilastra de fàbrica
de carreus

o maçoneria
~180x180cm

Mur de fàbrica
de carreus
o maçoneria
~45cm

Mur de fàbrica
de carreus

o maçoneria
~45cm

Pilastra de fàbrica
de carreus

o maçoneria
~180x180cm

Placa
d'ancoratge

El atirantament dels arcs s'haurà d'executar a les quatre façanes

Tub de plàstic
Ø50mm

Tub de plàstic
Ø50mm

Maneguet tensor

Maneguet tensor
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GEOMETRIA I REPLANTEIG

- Dimensions generals:   metres (m).
- Elements de formigó:   centímetres (cm).
- Elements d'acer:           mil·límetres (mm).

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, de contenció o de fonamentació, segons el següent criteri
d'unitats.

Consulteu els plànols específics per al replanteig dels elements aquí
representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA SECCIÓ

ESTAT REFORMAT - ATIRANTAMENT DELS ARCS

E051:10

ACER PER A PERFILS i XAPES

responent al límit elàstic serà superior a 1,20.
- La relació entre la tensió de trencament i la tensió cor-

Dessignació: AISI 316

haurà de superar, al menys, en un 20% a la corresponent
- La deformació corresponent a la tensió de trencament

al límit elàstic.

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'empresa constructora presentarà a la D.F. els plànols de taller
necessaris per a la fabricació de l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de l'estructura haurà de
pendre les mides reals en obra, per tal d'evitar errades de replanteig i
fabricació.
- No es pot començar amb la fabricació dels perfils i altres elements
metàl·lics, sense l'aprovació explícita per part de la Direcció Facultativa
dels plànols de taller.
- La identificació del material es farà mitjançant els corresponents
albarans, a on figuraran les dades  indicades al Plec de Condicions
d'Execució.
- Tot l'acer laminat subministrat a l'obra, tret dels nusos on es preveuen
unions, ha d'arribar amb una mà de pintura anticorrosiva.
- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en taller com en
l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistema de protecció aplicat haurà de satisfer la Resistència al Foc
detallada als plànols corresponents.

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sempre per penetració.
- Qualsevol soldadura no detallada particularment serà realitzada sempre
per penetració complerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuament de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientment
aixamfranada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
amb pintura, greix, brutícia o rovell; amb tal objectiu, si és necessari, es
raspallarà la superfície amb un raspall de púes metàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquema s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del menor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,7·emín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor mínim d'entre e1 y e2. (g=0,6·emín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e1

e2
g

e1

e2

- L'esquema bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de
gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ

e e

e e

"V" SIMÈTRICA

UN
IO

NS
 E

N 
"T

"
UN

IO
NS

 P
ER

 T
ES

TA

e < 15mm

"V" UNILATERAL

e > 15mm

"K" UNILATERAL

"X" SIMÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sempre per penetració complerta i respondran a un dels següents
esquemes:

SIMBOLOGIA SOLDADURES
 Soldadura en angle

 

 Soldadura en angle ambdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perímetral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

 
 Soldadura per penetració completa,

en V simple 

Soldadura per penetració completa,
a bisell simple

 

 

Soldadura per penetració completa,
a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)

CLASSE D'EXECUCIÓ:
Nivell de risc:

Categoria d'Ús:

Categoria d'Execució:

CC

SC

PC

Segons es disposa en l'art. 6.2 i l'art. 8.2.2 de la EAE

Classe d'exposició a la corrosió atmosfèrica   C

2
2

1

2

4

S1

Secció 1

S2

Secció 2

S1

S2

60

70

Tub perforat
Øext: 50mm
Øint: 26mm

Platina e:10mm

Elastòmer

15

853

35
0

30 125698

12
5

10
0

12
5

Platina e:10mm

Barra roscada
Ø25mm

Doble rosca
Ø25mm 10.9

Xapa acer inoxidable
en L 853x350x15mm

S2S3

Secció 3

Planta

Xapa acer inoxidable
en L 853x350x15mm

Elastòmer

Platina e:10mm

Barra roscada
Ø25mm

Doble rosca
Ø25mm 10.9

Barra roscada
Ø25mm

Barra roscada
Ø25mm

Barra
roscada
Ø25mm

Xapa acer inoxidable
en L 853x350x15mm

85
3

853

DETALL PLACA D' ANCORATGE E: 1/10

L>200

Tub de plástic
Ø50mm

Mur de fàbrica de
maçoneria /carreus

e=45cm

Maneguet tensor
acer inoxidble

per barra Ø25mm

Barra roscada
Ø25mm

Zona pilastra Zona mur central

Tub de plástic
Ø50mm

Tub de plástic
Ø50mm
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Tots els treballs es realitzaran tal i com s'indica al plànol. Si existeix alguna
discrepància o es detecta la necessitat de canvis respecte les indicacions del
plànol es deurà consultar amb la Direcció Facultativa abans d'executar els
treballs i amb la deguda antelació.
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GEOMETRIA I REPLANTEIG

- Dimensions generals:   metres (m).
- Elements de formigó:   centímetres (cm).
- Elements d'acer:           mil·límetres (mm).

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les mides
adoptades al càlcul estructural i les dimensions invariants dels elements
estructurals, de contenció o de fonamentació, segons el següent criteri
d'unitats.

Consulteu els plànols específics per al replanteig dels elements aquí
representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA SECCIÓ

ESTAT REFORMAT - REPARACIÓ D'ESQUERDES I FISURES

E061:10

ACER PER A PERFILS i XAPES

responent al límit elàstic serà superior a 1,20.
- La relació entre la tensió de trencament i la tensió cor-

Dessignació: AISI 316

haurà de superar, al menys, en un 20% a la corresponent
- La deformació corresponent a la tensió de trencament

al límit elàstic.

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'empresa constructora presentarà a la D.F. els plànols de taller
necessaris per a la fabricació de l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de l'estructura haurà de
pendre les mides reals en obra, per tal d'evitar errades de replanteig i
fabricació.
- No es pot començar amb la fabricació dels perfils i altres elements
metàl·lics, sense l'aprovació explícita per part de la Direcció Facultativa
dels plànols de taller.
- La identificació del material es farà mitjançant els corresponents
albarans, a on figuraran les dades  indicades al Plec de Condicions
d'Execució.
- Tot l'acer laminat subministrat a l'obra, tret dels nusos on es preveuen
unions, ha d'arribar amb una mà de pintura anticorrosiva.
- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en taller com en
l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistema de protecció aplicat haurà de satisfer la Resistència al Foc
detallada als plànols corresponents.

CLASSE D'EXECUCIÓ:
Nivell de risc:

Categoria d'Ús:

Categoria d'Execució:

CC

SC

PC

Segons es disposa en l'art. 6.2 i l'art. 8.2.2 de la EAE

Classe d'exposició a la corrosió atmosfèrica   C

2
2

1

2

4

Regata coincident amb grapes.  Reomplir amb morter
sense retracció.

Grapa inoxidable perpendicular a la direcció de la fissura
(Ø y long. segons abertura d'esquerda)

Resina epoxi segons indicacions.

Grapa inoxidable (Ø y long. segons abertura d'esquerda)

Obrir llavi d'esquerda de 2 a 4 cm segons dibuix a dues
cares (barrejat i netejat).

4 
cm

REPARACIÓ ESQUERDES PROFUNDES A DUES CARES

1<e<=5 mm

5<e<=10 mm

10<e<50 mm

Ø10 mm

Ø12 mm

Ø16 mm

~40 cm

~40 cm

~40 cm

10+50+10 cm

10+80+10 cm

10+100+10 cm

Caracteristiques de les grapes, en funció de l'obertura dels llavis de l'esquerda

1. Repicat de la superfície i obertura dels llavis de l'esquerda de 2 a 4 cm, segons indicacions
2. Neteja  de la superfície resultant
3. Omplir l'esquerda amb resina epoxi segons indicacions
4. Execució de regata coincident amb les grapes, segons indicacions
5. Col.locació de grapes galvanitzades perpendiculars a la direcció de la fisura, col.locades al
tresbolillo per ambdues cares, segons indicacions
6. Reomplert amb morter de reparació sense retracció

Procés constructiu

Alçat Secció

2-4 cm

2-4 cm

10
 c

m

Regata coincident amb grapes.  Reomplir amb morter
sense retracció.

Grapa inoxidable perpendicular a la direcció de la fissura
(Ø y long. segons abertura d'esquerda)

Resina epoxi segons indicacions.

Obrir llavi d'esquerda de 2 a 4 cm segons dibuix a una
cara (barrejat i netejat).

4 
cm

REPARACIÓ ESQUERDES PROFUNDES A UNA CARA

1<e<=5 mm

5<e<=10 mm

10<e<50 mm

Ø10 mm

Ø12 mm

Ø16 mm

~40 cm

~40 cm

~40 cm

10+50+10 cm

10+80+10 cm

10+100+10 cm

Caracteristiques de les grapes, en funció de l'obertura dels llavis de l'esquerda

1. Repicat de la superfície i obertura dels llavis de l'esquerda de 2 a 4 cm, segons indicacions
2. Neteja  de la superfície resultant
3. Omplir l'esquerda amb resina epoxi segons indicacions
4. Execució de regata coincident amb les grapes, segons indicacions
5. Col.locació de grapes galvanitzades perpendiculars a la direcció de la fisura, col.locades al
tresbolillo per ambdues cares, segons indicacions
6. Reomplert amb morter de reparació sense retracció

Procés constructiu

Alçat Secció

2-4 cm

10
 c

m

~
45

-5
0c

m

Obertura de llavis Dist. entre grapes Longitud Diàmetre

Obertura de llavis Dist. entre grapes Longitud Diàmetre

~
45

-5
0c

m

~45-50cm

~45-50cm

~
40

cm
~

40
cm

~
40

cm
~

40
cm

~
40

cm
~

40
cm

REPARACIÓ FISURES EN LA TRAVA DE LA FÀBRICA DE MAÓ ALS ARCS

Fisura existent
en trava de fàbrica Repicat de la junta

Repicat de la junta

0. Situació actual 1. Repicat de la superfície, obertura de la
fisura i neteja de la superficie

2. Omplir la fisura amb morter de calç
hidràulica tipus  MasterEmaco S 285 TIX
o similar

3. Col·locació d'una malla bidireccional
de fibra de vidre amb morter de calç
hidràulica  per a revestiment del
parament, tipus Master Emaco de BASF
o similar

Malla bidireccional
de fibra de vidre

INJECCIÓ DE FISURES

Pas 2:

Realitzar perforacions de 2,5 a 3cm de diàmetre disposades a portell en una
xarxa triangular cada 30cm
La profunditat de les perforacions haurà d'arribar fins als 10-15cm de la cara
posterior.

~300~300~300

~
30

0
~

30
0

Pas 1:

Revestir els paraments o reparar en cas de ser necessaris. Convé col·locar
sobre les zones clivellades un revestiment fàcil d'eliminar a posteriori.

Pas 3:

Injectar aigua a pressió entre 1 i 3 atmosferes per a llavar els buits interns.

<150

Pas 4:

Tapar la primera fila de boques a excepció d'una que es connecta amb la bomba.
Seguidament, injectar la beurada de calç hidràulica tipus MasterInject 222 o
similar. La injecció acaba quan apareix el lligant pels catèters de la filada superior.
Procedir a realitzar la injecció de la filada següent. Així fins a consolidar la totalitat
del mur
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

 

OBJECTE 
 
Establir les condicions dels treballs relatius a la posada en obra dels elements de 
estructurals definits al projecte de referència i de la recepció dels seus materials 
constituents: estructures d’acer laminat i estructures d’obra de fàbrica. 
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1 CONDICIONS GENERALS 
 
L’execució de tots i cadascuns dels elements que composen l’estructura i els 
elements auxiliars d’execució, tant en els termes previstos en el projecte com en 
els termes que puguin fixar eventuals esmenes o complements de projecte, haurà 
de satisfer la normativa vigent i, en particular, les següents instruccions: 
 

· CTE, Código Técnico de la Edificación, REAL DECRET 314/2006, de 17 de 
març de 2006: 
  

- DB SE-C, Seguridad estructural. Cimientos 
- DB SE-A, Seguridad estructural. Acero 

 
·EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural, REAL DECRET 1247/2008, 
de 18 de juliol, prenent en consideració la correcció d’errades publicada a 
desembre de 2008. 
 
· EAE, Instrucción del Acero Estructural, REAL DECRET 751/2011, de 27 de 
maig de 2011. 

 
En conseqüència, les condiciones particulars que s’exposen en el present document, 
només pretenen emfatitzar les condicions més rellevants del conjunt de condicions 
establertes per la normativa vigent i, complementàriament, establir altres 
condicions no cobertes per dita normativa. 
 
Amb caràcter general s’estableixen les següents condicions primeres: 
 
a. El cost dels treballs de reparació, rectificació i, en termes generals, 

d’adequació de l’estructura motivats per incompliment de qualsevol de les 
condicions previstes en el present document i de les fixades per la normativa 
vigent haurà de ser assumit per l’Empresa Constructora. 

 
b. El cost de reparació de desperfectes ocasionats en parts ja construïdes o en 

elements de propietats veïnes o de titularitat pública haurà de ser assumit 
per l’Empresa Constructora. 

 
c. Abans de començar els treballs relatius a l’estructura l’Empresa Constructora 

haurà de comunicar a la Direcció Facultativa qualsevol disparitat de les 
condicions inicials d’execució amb respecte del previst en el Projecte 
d’Execució i tots els aspectes relatius a la posada en obra dels elements del 
projecte a on s’hagin detectat problemes que dificultin la normal execució de 
l’estructura. 

 
d. No es podrà afectar cap servei, en ús on desús, sense l’aprovació explícita 

de la Direcció Facultativa. 
 
e.  L’empresa constructora no podrà executar l’estructura en termes diferents 

als previstos al projecte sense la revisió i aprovació explícita de la Direcció 
Facultativa. 

 
f. L’empresa constructora haurà d’assumir el cost de la revisió per part de la 

Direcció Facultativa de qualsevol esmena del projecte proposada o motivada 
per la pròpia empresa constructora. 
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g. L’acopi de materials i el trànsit de vehicles durant l’obra sobre parts 
d’estructura executades haurà de ser sempre compatible amb la resistència 
d’aquestes parts d’estructura i aprovat explícitament per la Direcció 
Facultativa. 

1.1 Memòria i plànol d’organització de l’obra 

 
a. L’Empresa Constructora lliurarà a la Direcció Facultativa una memòria en la 

qual es recolliran tots els aspectes indicats als apartats de condicions prèvies 
a l’execució del present plec propis del moviment de terres i de cadascun 
dels materials que composen els fonaments i l’estructura: formigó armat i 
acer laminat. 

 
b. La citada memòria inclourà de manera específica la definició dels 

procediments d’autocontrol. 
 
c. Tanmateix, l’Empresa Constructora lliurarà a la Direcció Facultativa un plànol 

o plànols que defineixin l’organització general de l’obra a on haurà de 
constar, si més no, la posició de la grua o grues que eventualment puguin 
ser utilitzades amb el detall de la seva fonamentació. 
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2 ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT 

2.1 Condicions prèvies a l’execució 

 
La memòria haurà de recollir els següents particulars: 
 
a. El programa de muntatge de l’estructura, fent incís, si més no, en els 

següents punts: 
 

- Propostes d’esmena de qualsevol dels aspectes vinculats al muntatge 
previstos al projecte d’execució. 

 
- Fases principals del muntatge. 

 
- Sistema de control del replanteig de cada fase. 

 
- Detall de càrregues transmeses a les parts de l’estructura ja executades 
per maquinària o qualsevol mitjà auxiliar. 

 
b. El programa de muntatge haurà de tenir en compte la possible col·laboració 

en l’estabilitat lateral de l’estructura d’elements per a travar constituïts per 
altres materials segons s’indiqui als plànols i/o la seva substitució funcional 
provisional. 

 
c. Relació de soldadors que participaran en l’execució de l’estructura, ja sigui 

en l’obra o en el taller, amb els tipus de soldadura pel que estan homologats 
en cada cas, d’acord a la norma UNE-EN 287-1:1992. 

 
La fabricació de l’estructura queda subjecta a les següents condicions prèvies: 
 
d. L’Empresa constructora haurà de presentar a la Direcció Facultativa els 

plànols de taller necessaris per a la fabricació de l’estructura de projecte 
amb una antelació raonable per que resulti possible fer-ne les revisions 
pertinents en el termes previstos per les instruccions de referència. 

 
e. No s’accepta la fabricació de cap element sense l’aprovació definitiva dels 

plànols de taller corresponents. 
 
f. Les mides de fabricació de l’estructura reflectides als plànols de taller d’acer 

hauran de basar-se, no només en les mides de projecte, sinó també en les 
mides reals dels elements estructurals i de fonament ja executats sobre els 
que s’hagin d’anar sostenint progressivament els elements d’acer laminat. 

 

2.2 Condicions relatives als materials 

2.2.1 Condicions generals 
 
a. No s’accepta la utilització de qualitats d’acer diferents a les previstes en 

projecte, ni que aquestes presentin més resistència o millors prestacions, 
sense l’aprovació explícita de la Direcció Facultativa. 

 
b. Les característiques mecàniques del material s’ajustaran al fixat per la 

instrucció vigent per cada tipus concret d’acer utilitzat a l’obra. 
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c. La identificació del material subministrat a l’obra es farà mitjançant els 

corresponents albarans als que hi figuraran les següents dades: 
 
 · Nom i adreça de l’empresa subministradora 
 · Referència de la comanda 
 · Data del subministrament 
 · Identificació del vehicle de transport 
 · Designació del material amb detall de la quantitat del subministrament. 
 · Nom i adreça del comprador. 
 · Destí del subministrament. 
 
 
2.2.2 Acer per a perfils i xapes 
 
a. Els perfils subministrats a l’obra portaren encunyades en relleu i a intervals 

les sigles del seu fabricant i la classe d’acer. 
 
b. L’acopi de perfils i xapes haurà de fer-se de tal forma que el material quedi 

protegit de la pluja i de la contaminació del sòl. 
 
 
2.2.3 Cargols, femelles i volanderes 
 
a. La qualitat de l’acer constituent de cargols, femelles i volanderes és única i 

es correspon a la indicada als plànols que conformen el present projecte. 
 
b. Els cargols subministrats a l’obra portaren encunyades en relleu les sigles 

del seu fabricant així com el tipus i classe d’acer. 
 
c. L’acopi de cargols, femelles, volanderes i/o reblons es farà dintre del seu 

embalat de subministrament amb els que hagin sortit de fàbrica. 
 
 
2.2.4 Material d’aportació en soldadures 
 
El material d’aportació utilitzat en la realització de cordons de soldadura, ja sigui en 
el taller com en l’obra, haurà de satisfer les següents condicions: 
 
a. Les característiques mecàniques del material d’aportació no poden resultar 

inferiors a la del material de base i respondran al que estableix la instrucció 
UNE 14.023. 

 
b. S’accepta la utilització de filferros, fils o elèctrodes. 
 
c. La qualitat dels elèctrodes, normals o de gran penetració, en funció del tipus 

de soldadura, respondrà a un dels següents tipus: 
 
 · Estructural intermèdia 
 · Estructural àcida 
 · Estructural bàsica 
 · Estructural orgànica 
 · Estructural de rútil 
 · Estructural de titani 
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d. Les condicions de utilització dels elèctrodes atendran al prescrit pel seu 
fabricant. 

e. Els elèctrodes de revestiment higròfil s’empraran secs. 
 
 
2.2.5 Pintures i proteccions 
 
a. La pintura es rebrà i emmagatzemarà dins dels recipients amb els que ha 

sortit de fàbrica. 
 
b. La pintura de protecció d’elements no exposats ha d’assegurar una protecció 

igual o superior a dues mans de pintura tradicional amb un contingut d’un 
30% d’oli llinassa cuit. 

 
c. La pintura de protecció d’elements exposats ha d’assegurar una protecció 

igual o superior a tres mans de pintura tradicional amb un contingut d’un 
30% d’oli llinassa cuit. 

 
d. L’esmalt d’acabat de perfils i xapes ha de ser químicament compatible a les 

eventuals capes de protecció aplicades prèviament sobre els elements 
d’acer. 

 
e. L’esmalt d’acabat de perfils i xapes protegits amb pintures ignífugues haurà 

de ser impermeable al pas de la humitat o de l’aigua. 
 
 
4.2.6 Apuntalaments i altres mitjans de sustentació provisional 
 
a. La utilització d’elements auxiliars de sosteniment de l’estructura en el decurs 

del seu muntatge haurà ser revisada i, en el seu cas, aprovada per la 
Direcció Facultativa. 

 
b. L’Empresa Constructora està obligada a presentar a la Direcció Facultativa la 

solució i justificació del sosteniment provisional de perfils en les seves unions 
per a la seva revisió i eventual aprovació 

 

2.3 Execució 

a. Els perfils, xapes, cargols, femelles i volanderes constituents de l’estructura 
es col·locaran nets, exempts d’òxid, de greix o de qualsevol altre substància 
que perjudiqui el bon comportament de l’estructura. 

 
b. La col·locació dels perfils no alterarà la posició relativa dels seus eixos a les 

unions i punts d’arrencada definits al projecte. 
 
c. La col·locació de perfils sobre trams de forjat o de solera ja executats que 

presentin la seva cara superior com a cara vista haurà d’anar precedida de la 
disposició d’una capa de protecció de sauló de 5cm de gruix. 

 
d. No s’accepta el muntatge de pilars de més de 12 metres de longitud per 

sobre dels fonaments o de la darrera planta construïda. 
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6.3.1 Unions 
 
a. Les superfícies que defineixen el pla d’una unió hauran de quedar en 

perfecte contacte abans de materialitzar la pròpia unió; en unions 
cargolades es permet la utilització de folres per a tal fi. 

 
b. La utilització de folres ha de ser compatible amb les condicions geomètriques 

que preveu la normativa per a cargols, femelles i volanderes. 
 
c. En unions cargolades pretesades l’acabat i estat de conservació de les 

superfícies que defineixen plans d’unió hauran de resultar compatibles amb 
els coeficients de fregament prescrits als plànols que conformen el projecte 
per a les unions en qüestió, pel que no s’admet el seu pintat o imprimació.  

 
d. No s’accepta en cap cas collar cargols amb mitjans que no permetin el 

control del parell d’acollament de manera directa o indirecta. 
 
e. Els forats per allotjar l’espigues dels cargols es realitzaran amb trepant. 
 
f. No s’accepta la realització de soldadures a la intempèrie durant les jornades 

en las que, segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, s’esperin 
nevades, pluges o plugims a l’emplaçament de l’obra. 

 
g. No s’accepta la realització de soldadures a la intempèrie durant les jornades 

en las que, segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, s’esperin 
temperatures inferiors a 5º. 

 
h. No s’accepta la realització de soldadures en unions cargolades pretesades un 

cop iniciades les tasques d’acollament dels cargols. 
 
 
6.3.2 Aplicació de pintures de protecció i esmalts 
 
a. Tot l’acer laminat subministrat a l’obra, tret dels nusos als que es preveuen 

fer soldadures o a les cares de contacte d’unions cargolades pretesades, a 
d’arribar a l’obra amb una mà de pintura anticorrosiva (primera mà). 

 
b. L’aplicació de la primera ma haurà de preservar l’espai proper a les 

soldadures a executar a l’obra de tal forma que qualsevol punt més proper a 
100 mm d’un cordó quedi lliure de pintura, excepte en el cas de pintures 
soldables.  

 
c. En cas de que el projecte prevegi l’aplicació una segona mà de pintura 

anticorrosiva dels conjunts muntats en obra, el seu color serà clarament 
diferenciable del color de la primera mà. 

 
d. No es necessària l’aplicació de capa de protecció anticorrosiva en els trams 

de perfils que es prevegin envoltats de formigó armat ni en la cara superior 
de bigues que sostinguin forjats. 

 
e. No s’accepta el pintat de la cara superior de bigues que hagin de rebre 

connectors del tipus Nelson. 
 
f. L’aplicació de les pintures haurà de fer-se sempre sobre les superfícies 

seques i netes: lliures de pellofes, d’òxid, de restes de soldadura, d’escòria, 
etc. 
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g. L’aplicació de pintures o imprimacions haurà de realitzar-se abans de 
transcorregudes 12 hores de la neteja dels perfils i xapes a emprimar. 

 
h. Es respectaran íntegrament les condicions d’aplicació de les pintures 

establertes per llurs fabricants. 
 
i. No s’accepta l’aplicació de pintures a la intempèrie en las jornades en las 

que, segons la previsió de l’Instituto Meteorológico Nacional, s’esperin 
boires, boirines, pluges, plugims o nivells d’humitat que provoquin la falta de 
sequedat en les superfícies a emprimar. 

 
j. L’aplicació d’una imprimació sobre una altra imprimació anterior haurà de 

respectar el temps d’assecat de la primera indicat pel seu fabricant. 
 
k. L’aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en el taller com en l’obra, 

haurà de ser explícitament aprovada per la Direcció Facultativa. 
 
l. El sistema de protecció contra la corrosió haurà tenir en compte 

particularment les condicions d’us previstes pel fabricant en relació a la 
categoria de corrosivitat atmosfèrica pròpia de l’ambient de la futura 
construcció segons es defineix a la instrucció UNE-EN ISO 12944-2. 

 
 
6.3.3 Aplicació de proteccions ignífugues 
 
a. El sistema de protecció aplicat haurà de satisfer la Resistència al Foc 

detallada als plànols de projecte tenint en compte les característiques 
pròpies d’exposició de cadascun dels perfils que composen l’estructura. 

 
b. Es respectaran íntegrament les condicions d’aplicació de les proteccions 

ignífugues establertes pels seus fabricants. 

c. S’haurà de lliurar a la direcció facultativa, abans del seu acopi, els 
justificants i les micres de pintura corresponents per a garantir el 
requeriment de protecció al foc exigit a cadascun dels perfils. 

d. En el cas de protecció mitjançant pintures ignífugues l’aplicació haurà de 
realitzar-se per capes amb espessor no superior a les 500 μm. 

e. En el cas de protecció mitjançant l’aplicació de morter de vermiculita, quan 
el gruix de la protecció hagi de resultar superior a 20mm, s’hauran de 
disposar de malles clavades als perfils a ignifugar que assegurin la correcta 
adherència de la projecció. 

 
 
6.3.4 Condicions particulars del construcció d’encavallades 
 
a. Els cordons de les encavallades, tant el superior com l’inferior, seran 

continus. En el cas de que, per la longitud dels cordons es requereixin unions 
intermèdies no detallades particularment als plànols del projecte, aquestes 
unions seran per testa, amb soldadures per penetració complerta, de 
manera que la unió mantingui íntegra la resistència dels perfils incidents. 

 
b. En nusos d’unió de muntants i/o diagonals no detallats específicament als 

plànols de projecte s’hauran d’executar de tal forma que els eixos de totes 
les barres incidents en el nus concorrin en únic punt. 
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c. No s’accepta la col·locació de cap encavallada sobre els elements de suport 
sense que totes les tasques pròpies de l’encavallada en qüestió, en particular 
les relatives a les seves unions internes, estiguin complertament finalitzades, 
ni sense l’aprovació explícita de la Direcció Facultativa. 

 
d. Si no es disposa el contrari en els plànols i/o en la memòria, la unió dels 

cordons inferiors amb columnes o altres elements de suport no serà 
materialitzada fins que l’estabilitat de l’encavallada estigui garantida amb 
corretges o altres mitjans auxiliars; les condicions que garanteixen la 
referida estabilitat de l’encavallada, provisionalment o definitiva, han de ser 
acordades amb la Direcció Facultativa. 

 

6.4 Criteris d’amidament i abonament 
 
a. L’amidament quedarà referit als plànols de replanteig i de taller dels 

elements en qüestió acceptats per les dues parts. 
 
b. El preu de l’acer detallat en el pressupost del projecte per a perfils i xapes, 

amb independència de la descripció textual de la partida, fa sempre 
referència a l’acer col·locat en obra, tot incloent-hi doncs les tasques i 
ajudes pròpies de cada procés o subprocés constructiu. 

 
c. El preu de l’acer detallat en el pressupost del projecte per a perfils i xapes, 

amb independència de la descripció textual de la partida, inclou sempre com 
a mínim l’aplicació de la primera mà de pintura anticorrosiva a aplicar en 
taller per protegir els perfils abans del seu transport a l’obra. 
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7 ELEMENTS D’OBRA DE FÀBRICA 
 
7.1  Ceràmica 
 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de 
vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, podent ser 
paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment (composts de maó no 
vist). 
 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
 
 
7.1.1 Components 
  
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat. 
 
 
7.1.1.1 Característiques tècniques mínimes 
 

a. Els maons compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per 
a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La 
resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 
5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la 
compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F 
taula 4.4. 
 

b. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima 
de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica 
establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i 
les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada.  

 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i 
la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a 
afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F 
taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 
4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
 

c. Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de 
bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer 
galvanitzat. 

 
d. El formigó armat complirà les especificacions anomenades a la Instrucció 

EHE. 
 
 

7.1.1.2 Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en 
cadascun dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. Les 
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restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició 
definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
 
7.1.2 Execució 
 
7.1.2.1 Condicions prèvies 
 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a 
l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta una mira recta i 
aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a 
l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que 
s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 
d'aquestes.  
 
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació 
perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades 
es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les 
juntes de morter. 
 
Segons les condicions climatològiques: 
 

- En temps sec i calorós: es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del 
morter 

- Si ha gelat abans d'iniciar el treball: es revisarà escrupolosament 
l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades 

- Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball: es suspendrà 
protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran 

- Vent superior als 50km/h: Els treballs es suspendran s'asseguraran les 
parts realitzades. 

 
Condicions que ha de complir:  
 

- Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció 
de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides al CTE 
DB SE-F, taules 3.1 i 3.2.  

- No hi ha d’haver fissures.  
- Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar 

matats per la part superior.  
- L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per 

col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter.  

- Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de 
morter.  

- Els maons, un cop col·locats, no es poden moure. Per corregir la posició 
s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar.  

- S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar 
un gruix constant dels junts.  

- Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina.  
- Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat 

estabilitzats, es travaran els murs a les bastides. Si l'estructura ho 
permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de 
treball.  
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- El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si 
després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, 
s'afegirà el morter.  

- Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de 
morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació.  

- S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà 
escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents, sortints i, queixals.  

- Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in 
situ d'acord amb la llum a salvar.  

- Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny 
col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB 
HS1 punt 2.3.3.2.  

- En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, 
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de 
l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden 
produir humitats a la fulla interior.  

- Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant 
cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat.  

- La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual 
a la d'ancoratge.  

- Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de 
dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i 
per variacions higrotèrmiques. 

 
 
7.1.2.2 Fases d’execució 
 

a. Parets i pilars: 
 
- Els paraments han d'estar aplomats.  
- Les filades han de ser horitzontals.  
- Els maons s’han de col·locar a trencajunts.  
- No hi poden haver peces més petites que mig maó.  
- La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets.  
- El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 

1/4 del total.  
- Les obertures han de portar una llinda resistent.  
- Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 

una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les 
càrregues.  

- Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 
armat.  

 
b. Parets de totxana: 

 
- No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior.  
- Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb 

maons calats de la mateixa modulació.  
 

c. Arcs: 
 
- Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes 

verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta.  
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- Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa 
uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les 
del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.  

- Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós.  

- Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar 
col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.  

- L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves.  
- El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de 

fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha 
de col·locar.  

- Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de 
col·locar senceres.  

- El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, 
sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia 
de morter.  

- Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del 
senzillat.  

- No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F.  
- El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme. 

 
d. Volta o doblat de volta: 

 
- Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals 

que transmeti la volta.  
- Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, 

tangencialment a la corba de l'intradós.  
- Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats 

perpendicularment a la corba de l'intradós.  
- Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i 

continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt.  
- Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una 

regata de fondària ≥ 2 cm.  
- El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises 

d'elements resistents que el senzillat.  
- Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de 

manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls 
cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  

- Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon 
full d'aquesta.  

- Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de 
cada volta i els angles i arestes han de ser continus.  

- L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves.  
- La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra.  
- S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó 

que s'ha de col·locar.  
- Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de 

col·locar senceres.  
- El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, 

sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia 
de morter.  

- Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del 
senzillat.  

- No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F.  
- El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
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e. Llindes: 
 

- La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a 
la D.T.  

- Ha de ser horitzontal.  
- Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar 

recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament serà ≥ 15 cm.  
 

f. Llinda prefabricada de ceràmica armada: 
 

- En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 
- La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 

g. Acabats: 
 
- En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la 

fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.  
- Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després 

d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no 
inferior a 70º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de 
l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin 
talladores mecàniques.  

- Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una 
composició uniforme en tota la seva altura. 

 
h. Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE-F, taula 8.2. 

 
 
7.1.2.3 Control i acceptació 
 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada 
un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de 
sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
 
 
7.1.3 Amidaments i abonament 
 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot 
replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i 
trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m². 
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7.2 Mamposteria 
 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra: carejada, adobada, sense acabat, 
carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 
 
 
7.2.1 Components 
 
Pedra i morter. 
 
 
7.2.2 Execució 
 
7.2.2.1 Condicions prèvies 
 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 
parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
 
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària 
de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, 
col·locant-les de través. 
 
 
7.2.2.2 Fases d’execució 
 

a. Replanteig. 
 

b. Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
 

c. Neteja i preparació del llit d’assentament. 
 

d. Col·locació de les pedres.  
- La paret ha d'estar aplomada.  
- Ha de ser estable i resistent.  
- La paret ha d'estar travada en els cantons amb altres parets.  
- No hi ha d'haver fissures.  
- Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats 

en les dues direccions alternativament.  
- Les obertures han de portar una llinda resistent.  
- Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 

una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les 
càrregues.  

- Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 
armat.  

- El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.  
- No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
 

e. Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. Els junts han d'estar 
plens de morter. 
  
Les toleràncies d’execució seran les següents: 
 
- Gruix de la paret:   ± 20 mm. 
- Aplomat:     ± 20 mm/planta. 
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f. Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes 

vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal que 
quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
 

g. Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies 
horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de pedra a la 
part interior de la paret i la utilització de fang. 

 
h. Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 

 
 
7.2.3 Amidament i abonament 
 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a màxim, no es dedueixen; 
de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , 
es dedueix el 100%.  
 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou 
la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments.  
 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta 
col·locació es compta a part.  
 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què 
fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
 
 
 
Signat a Tarragona, a 1 de setembre de 2020,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ramón Solé Marzo 
Dr. Arquitecte y soci director de  
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
Nº de col·legiació: 32.881-2 
Col·legi: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS

K21D1011     m   Arrencada de baixant i connexions desguassos

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Baixant 2 8,34 16,68

16,68 3,10 51,71

K219462A     m2  Arrencada paviment pedra natural, mitjans man. i aplec          

Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Cúpula 1 58,36 58,36

58,36 11,07 646,05

K2153251     m2  Arrencada paviment rajola ceràmica amb mitjans manuals i càrrega

Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Zona plana 1 51,92 51,92

51,92 11,07 574,75

K2182281     m2  Repicat d'arrebossat de morter de calç, mitjans manual i càrrega

Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

Façana nord interior 1 47,34 47,34
Façana nord exterior 1 22,62 22,62
Façana est interior 1 20,86 20,86
Façana sud interior 1 27,32 27,32
Façana sud exterior 1 41,65 41,65
Façana oest exterior 1 2,04 2,04
Dependències laterals sostres interior 2 15,78 31,56
Dependències laterals sostres exterior 2 16,33 32,66
Dependències laterals paraments
interior

1 77,34 77,34

Dependències laterals paraments
exteriors

1 12,65 12,65

Repercusión por fisuraciones
puntuales

0,2 861,79 172,36

488,40 9,96 4.864,46

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................ 6.136,97

1 de septiembre de 2020  Pàgina 1
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CAPITOL 02 ESTRUCTURA

HPH010WM     m   Perforació de mur de maçoneria, inclús disposició de tub de PVC 

Perforació de mur de maçoneria mitjançant perforadora amb corona diamantada de 72mm de diàme-
tre. També inclou el rebliment de la perforació amb morter de reparació a base de resines epoxídi-
ques, de 2,4kg/l, i la inserció de tub de PVC de 50mm de diàmetre exterior.

Pilastra nord-oest 2 1,95 3,90
Pilastra nord-est 2 1,95 3,90
Pilastra sud-oest 2 1,95 3,90
Pilastra sud-est 2 1,95 3,90

15,60 165,71 2.585,08

E4Z11611     m2  Làmina de neoprè de 15mm de gruix, col·locada sense adherir     

Làmina de neoprè de 15mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense ad-
herir.

Neoprè en xapes d'ancoratge en L
853x350x15 mm

8 0,85 0,35 2,38

2,38 106,64 253,80

K4R12025     kg  Acer inoxidable austenític 1.4401 (AISI 316)

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils
laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra
amb soldadura.

Tirants interiors 25mm diàmetre 4 12,22 15,47 756,17
Tirants exteriors 25mm diàmetre 4 11,85 15,47 733,28
Xapes d'ancoratge en L 853x350x15
mm

8 0,85 0,35 117,75 280,25

Xapes d'enrigidors als extrems de
tirants interiors e=10mm

8 0,01 0,01 7.850,00 6,28

1.775,98 4,76 8.453,66

K4SP820W     ud  Tensors 25mm de diàmetre

Tensor intermedi d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316) per a ros-
car de 25 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dues barres. També in-
clou rosques d'ancoratge als extrems dels tirants.

Tensors tirants exteriors 4 4,00
Tensors tirants interiors (inclús
rosques d'extrems de tirants)

12 12,00

16,00 16,79 268,64

K4GRRD00     m2  Segellat fisures i esquerdes, inj. morter calç

Segellat de fissures i esquerdes en parament de fàbrica, amb injecció de morter de calç 1:4

Sostres interior 1 15,44 1,00 15,44
Façana nord interior 1 16,46 1,00 16,46
Façana nord exterior 1 5,54 1,00 5,54
Façana est interior 1 12,15 1,00 12,15
Façana est exterior 1 11,86 1,00 11,86
Façana sud interior 1 16,72 1,00 16,72
Façana sud exterior 1 22,89 1,00 22,89

101,06 10,69 1.080,33

44GR23G1     m   Reparació d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable AISI 316     

Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer inoxidable austenític en barres, separades cada 40 cm, reblert amb
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

Façana nord interior 1 8,57 8,57
Façana nord exterior 1 1,19 1,19
Façana sud interior 1 10,60 10,60
Façana sud exterior 1 10,81 10,81
Façana oest exterior 1 2,04 2,04

1 de septiembre de 2020  Pàgina 2
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Dependències laterals interior 1 16,89 16,89
Dependències laterials exterior 1 12,65 12,65

62,75 95,26 5.977,57

44GRG11W     m   Reparació lineal amb malla acer inox. o fibra de vidre          

Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mit-
jans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat
d'etil, col·locació de malla ondulada de filferros d'acer inoxidable o fibra de vidre, aplicació morter per
a reconstrucció de pedra de dos components.

Façana nord interior 1 1,68 1,68
Façana est interior 1 3,10 3,10
Façana sud exterior 1 7,95 7,95

12,73 198,34 2.524,87

TOTAL CAPITOL 02 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 21.143,95

1 de septiembre de 2020  Pàgina 3
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CAPITOL 03 COBERTES

4511PR0W     m2  Impermeabilització de coberta.

Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina
de betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores, prèvia neteja i saneja-
ment de solera, inclou formació de mitjacanya i regata perimetral.

Cúpula 1 58,36 58,36
Zona plana 1 51,92 51,92

110,28 37,28 4.111,24

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment ceràmic, dues capes de rajola     

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i
una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàl-
tic i la 2a amb morter mixt 1:2:10.

Zona plana 1 51,92 51,92

51,92 41,97 2.179,08

K52PU00W     m2  Reposició d'acabat de coberta de pedra natural

Reposició d'acabat de coberta de pedra natural, col·locada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elabo-
rat a l'obra.

Cúpula 1 58,36 58,36

58,36 41,07 2.396,85

K81118DW     m2  Arrebossat horitz. ext. amb morter de calç i sorra              

Arrebossat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç i sor-
ra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra.

Voltes dependències laterals 2 16,33 32,66

32,66 26,48 864,84

TOTAL CAPITOL 03 COBERTES ........................................................................................................................... 9.552,01

1 de septiembre de 2020  Pàgina 4
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS

KD143C70     m   Baixant tub d'acer inoxidable. DN 103mm 2mm gruix

Baixant de tub inoxidable de DN 103 mm i 2 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat me-
cànicament amb brides

Baixants exteriors 2 8,34 16,68

16,68 67,30 1.122,56

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 1.122,56

1 de septiembre de 2020  Pàgina 5
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CAPITOL 05 ACABATS

K811U001     m2  Arrebossat sobre parament vertical, morter de calç 1:4          

Arrebossat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, ela-
borat a l'obra remolinat

Façana nord interior 1 47,34 47,34
Façana nord exterior 1 22,62 22,62
Façana est interior 1 20,86 20,86
Façana sud interior 1 27,32 27,32
Façana sud exterior 1 41,65 41,65
Façana oest exterior 1 2,04 2,04
Dependències laterals sostres interior 2 15,78 31,56
Dependències laterals paraments
interior

1 77,34 77,34

Dependències laterals paraments
exteriors

1 12,65 12,65

Repercusión por fisuraciones
puntuales

0,2 861,79 172,36

455,74 24,70 11.256,78

K898D620     m2  Pintat de parament amb pintura a la calç acabat llis, dues capes

Pintat de parament, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat

Sostres interior 1 194,39 194,39
Murs interior 1 667,40 667,40
Murs exterior 1 357,36 357,36

1.219,15 5,35 6.522,45

TOTAL CAPITOL 05 ACABATS .............................................................................................................................. 17.779,23

1 de septiembre de 2020  Pàgina 6
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CAPITOL 06 MITJANS AUXILIARS

K4C31310     m   Muntatge i desmuntatge apuntalament biga, alçària <=3m          

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló

Llinda 1 1,80 1,80

1,80 14,09 25,36

MMAT.3C      m2  Muntatge i desmuntatge de bastides

Muntatge i desmuntatge de bastida metàl·lica de façana de tubs prefabricats, per a una alçada entre
els 12 i 15 metres.

Bastida interior façanes nord i sud 2 131,56 263,12
Bastida interior façana est 1 116,36 116,36
Bastida interior façana oest 1 127,70 127,70
Bastida exterior façanes nord i sud 2 131,05 262,10
Bastida exterior façana est 1 149,13 149,13
Bastida exterior façana oest 1 195,50 195,50

1.113,91 7,43 8.276,35

MMAT.2A      m2  Lloguer de 3 mesos de bastides

Lloguer de 3 mesos de bastida metàl·lica de façana de tubs prefabricats, amb barana de 100cm d'al-
çada, protecció intermèdia i plint, manual d'instruccions i manteniment, segons norma UNE-EN
12810-1 i UNE-EN 12811-1.

Bastida interior façanes nord i sud 2 131,56 263,12
Bastida interior façana est 1 116,36 116,36
Bastida interior façana oest 1 127,70 127,70
Bastida exterior façanes nord i sud 2 131,05 262,10
Bastida exterior façana est 1 149,13 149,13
Bastida exterior façana oest 1 195,50 195,50

1.113,91 8,90 9.913,80

K4SZU001     u Desplaçament, muntatge i desmuntatge equip de perforació en sec

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació en sec per a murs
de pedra

Equip perforació murs 1 1,00

1,00 1.537,12 1.537,12

TOTAL CAPITOL 06 MITJANS AUXILIARS .......................................................................................................... 19.752,63

1 de septiembre de 2020  Pàgina 7
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CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT

07_01        u Seguretat i salut

Partida alçada, a justificar durant l'obra, d'elements de seguretat i salut necessaris per a la execució
dels treballs a realitzar, descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com en el desenvolupa-
ment i aplicació del Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista. Les mesures de protecció esti-
mades  inclouran en principi: equips de protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, im-
plantació provisional del personal de l'obra i despeses de formació de seguretat personal.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 8.404,30 8.404,30

TOTAL CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT .......................................................................................................... 8.404,30
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CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS

08_01        u Partida alçada per a la gestió de residus

Partida alçada, a justificar durant l'obra, del pressupost de la gestió de residus inclòs en l'estudi de
gestió de residus annex.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.299,59 1.299,59

TOTAL CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 1.299,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 85.191,24
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PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS

K21D1011     m   Arrencada de baixant i connexions desguassos

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

16,68 3,10 51,71

K219462A     m2  Arrencada paviment pedra natural, mitjans man. i aplec          

Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

58,36 11,07 646,05

K2153251     m2  Arrencada paviment rajola ceràmica amb mitjans manuals i càrrega

Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

51,92 11,07 574,75

K2182281     m2  Repicat d'arrebossat de morter de calç, mitjans manual i càrrega

Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

488,40 9,96 4.864,46

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................ 6.136,97
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PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ESTRUCTURA

HPH010WM     m   Perforació de mur de maçoneria, inclús disposició de tub de PVC 

Perforació de mur de maçoneria mitjançant perforadora amb corona diamantada de 72mm de diàme-
tre. També inclou el rebliment de la perforació amb morter de reparació a base de resines epoxídi-
ques, de 2,4kg/l, i la inserció de tub de PVC de 50mm de diàmetre exterior.

15,60 165,71 2.585,08

E4Z11611     m2  Làmina de neoprè de 15mm de gruix, col·locada sense adherir     

Làmina de neoprè de 15mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense ad-
herir.

2,38 106,64 253,80

K4R12025     kg  Acer inoxidable austenític 1.4401 (AISI 316)

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils
laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra
amb soldadura.

1.775,98 4,76 8.453,66

K4SP820W     ud  Tensors 25mm de diàmetre

Tensor intermedi d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316) per a ros-
car de 25 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dues barres. També in-
clou rosques d'ancoratge als extrems dels tirants.

16,00 16,79 268,64

K4GRRD00     m2  Segellat fisures i esquerdes, inj. morter calç

Segellat de fissures i esquerdes en parament de fàbrica, amb injecció de morter de calç 1:4

101,06 10,69 1.080,33

44GR23G1     m   Reparació d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable AISI 316     

Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer inoxidable austenític en barres, separades cada 40 cm, reblert amb
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

62,75 95,26 5.977,57

44GRG11W     m   Reparació lineal amb malla acer inox. o fibra de vidre          

Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mit-
jans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat
d'etil, col·locació de malla ondulada de filferros d'acer inoxidable o fibra de vidre, aplicació morter per
a reconstrucció de pedra de dos components.

12,73 198,34 2.524,87

TOTAL CAPITOL 02 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 21.143,95
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PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 COBERTES

4511PR0W     m2  Impermeabilització de coberta.

Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina
de betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores, prèvia neteja i saneja-
ment de solera, inclou formació de mitjacanya i regata perimetral.

110,28 37,28 4.111,24

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment ceràmic, dues capes de rajola     

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i
una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàl-
tic i la 2a amb morter mixt 1:2:10.

51,92 41,97 2.179,08

K52PU00W     m2  Reposició d'acabat de coberta de pedra natural

Reposició d'acabat de coberta de pedra natural, col·locada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elabo-
rat a l'obra.

58,36 41,07 2.396,85

K81118DW     m2  Arrebossat horitz. ext. amb morter de calç i sorra              

Arrebossat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç i sor-
ra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra.

32,66 26,48 864,84

TOTAL CAPITOL 03 COBERTES ........................................................................................................................... 9.552,01
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PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS

KD143C70     m   Baixant tub d'acer inoxidable. DN 103mm 2mm gruix

Baixant de tub inoxidable de DN 103 mm i 2 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat me-
cànicament amb brides

16,68 67,30 1.122,56

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 1.122,56

1 de septiembre de 2020  Pàgina 4



PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 ACABATS

K811U001     m2  Arrebossat sobre parament vertical, morter de calç 1:4          

Arrebossat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, ela-
borat a l'obra remolinat

455,74 24,70 11.256,78

K898D620     m2  Pintat de parament amb pintura a la calç acabat llis, dues capes

Pintat de parament, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat

1.219,15 5,35 6.522,45

TOTAL CAPITOL 05 ACABATS .............................................................................................................................. 17.779,23
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PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 MITJANS AUXILIARS

K4C31310     m   Muntatge i desmuntatge apuntalament biga, alçària <=3m          

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló

1,80 14,09 25,36

MMAT.3C      m2  Muntatge i desmuntatge de bastides

Muntatge i desmuntatge de bastida metàl·lica de façana de tubs prefabricats, per a una alçada entre
els 12 i 15 metres.

1.113,91 7,43 8.276,35

MMAT.2A      m2  Lloguer de 3 mesos de bastides

Lloguer de 3 mesos de bastida metàl·lica de façana de tubs prefabricats, amb barana de 100cm d'al-
çada, protecció intermèdia i plint, manual d'instruccions i manteniment, segons norma UNE-EN
12810-1 i UNE-EN 12811-1.

1.113,91 8,90 9.913,80

K4SZU001     u Desplaçament, muntatge i desmuntatge equip de perforació en sec

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació en sec per a murs
de pedra

1,00 1.537,12 1.537,12

TOTAL CAPITOL 06 MITJANS AUXILIARS .......................................................................................................... 19.752,63
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PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT

07_01        u Seguretat i salut

Partida alçada, a justificar durant l'obra, d'elements de seguretat i salut necessaris per a la execució
dels treballs a realitzar, descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com en el desenvolupa-
ment i aplicació del Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista. Les mesures de protecció esti-
mades  inclouran en principi: equips de protecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, im-
plantació provisional del personal de l'obra i despeses de formació de seguretat personal.

1,00 8.404,30 8.404,30

TOTAL CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT .......................................................................................................... 8.404,30

1 de septiembre de 2020  Pàgina 7



PRESSUPOST
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS

08_01        u Partida alçada per a la gestió de residus

Partida alçada, a justificar durant l'obra, del pressupost de la gestió de residus inclòs en l'estudi de
gestió de residus annex.

1,00 1.299,59 1.299,59

TOTAL CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 1.299,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 85.191,24
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RESUM DE PRESSUPOST 
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès 
CAPITOL RESUM EUROS % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  
1 de septiembre de 2020 Pàgina 1 

01 ENDERROCS ..................................................................................................................................................................  6.136,97 7,20 
02 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................  21.143,95 24,82 
03 COBERTES .....................................................................................................................................................................  9.552,01 11,21 
04 INSTAL·LACIONS ...........................................................................................................................................................  1.122,56 1,32 
05 ACABATS ........................................................................................................................................................................  17.779,23 20,87 
06 MITJANS AUXILIARS......................................................................................................................................................  19.752,63 23,19 
07 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................................................................  8.404,30 9,87 
08 GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................................................................  1.299,59 1,53 

 ______________________ 
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 85.191,24 

13,00 % Despeses Generals .........................  11.074,86 
6,00 % Benefici industrial .............................  5.111,47 

 ______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 16.186,33 

TOTAL PEC SENSE IVA 101.377,57 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  21.289,29 
 ______________________ 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 122.666,86 
 ______________________ 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 122.666,86 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

Tarragona, a 1 de setembre de 2020. 

L'arquitecte

Josep Ramón Solé Marzo 
Dr. Arquitecte y soci director de  
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
Nº de col·legiació: 32.881-2 
Col·legi: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS
K21D1011     m   Arrencada de baixant i connexions desguassos

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

A0140000     0,140 h   Manobre 21,17 2,96
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 3,00 0,05

Suma la partida ........................................................ 3,01
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

K219462A     m2  Arrencada paviment pedra natural, mitjans man. i aplec          
Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

A0140000     0,500 h   Manobre 21,17 10,59
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

Suma la partida ........................................................ 10,75
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

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

K2153251     m2  Arrencada paviment rajola ceràmica amb mitjans manuals i càrrega
Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ci-
ment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000     0,500 h   Manobre 21,17 10,59
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 10,60 0,16

Suma la partida ........................................................ 10,75
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

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

K2182281     m2  Repicat d'arrebossat de morter de calç, mitjans manual i càrrega
Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000     0,450 h   Manobre 21,17 9,53
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 9,50 0,14

Suma la partida ........................................................ 9,67
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 ESTRUCTURA
HPH010WM     m   Perforació de mur de maçoneria, inclús disposició de tub de PVC 

Perforació de mur de maçoneria mitjançant perforadora amb corona diamantada de 72mm de diàmetre. També in-
clou el rebliment de la perforació amb morter de reparació a base de resines epoxídiques, de 2,4kg/l, i la inserció
de tub de PVC de 50mm de diàmetre exterior.

P01WM        1,800 h   Perforadora amb corona diamantada de 72mm de diàmetre i suport  25,00 45,00
P02WM        1,250 m   Tub de PVC de 50mm de diàmetre exterior i 2,4mm de gruix        1,58 1,98
P03WM        9,768 kg  Morter de reparació a base de resines epoxídiques, de 2,4kg/l   2,51 24,52
A0121000     1,865 h   Oficial 1a 25,36 47,30
A0140000     1,865 h   Manobre 21,17 39,48
A%AUX003     3,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra 86,80 2,60

Suma la partida ........................................................ 160,88
Costos indirectes ........................... 3,00% 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,71

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

E4Z11611     m2  Làmina de neoprè de 15mm de gruix, col·locada sense adherir     
Làmina de neoprè de 15mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir.

A0121000     1,000 h   Oficial 1a 25,36 25,36
B7Z1AC00     1,020 m2  Làmina de neoprè de 15mm de gruix 76,26 77,79
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 25,40 0,38

Suma la partida ........................................................ 103,53
Costos indirectes ........................... 3,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,64

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

K4R12025     kg  Acer inoxidable austenític 1.4401 (AISI 316)
Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura.

A0125000     0,020 h   Oficial 1a soldador 25,78 0,52
A0135000     0,020 h   Ajudant soldador 22,60 0,45
B4R12021     1,000 kg  Acer inoxidable austenític amb molidbé 1.4401 (AISI 316)        3,56 3,56
C200P000     0,020 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,11 0,06
A%AUX002     2,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,03

Suma la partida ........................................................ 4,62
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

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

K4SP820W     ud  Tensors 25mm de diàmetre
Tensor intermedi d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316) per a roscar de 25 mm
de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dues barres. També inclou rosques d'ancoratge als
extrems dels tirants.

A012F000     0,180 h   Oficial 1ª manyà 25,76 4,64
A013F000     0,180 h   Ajudant manyà 22,60 4,07
B0AB400W     1,000 ud  Tensor intermedi per a roscar d'acer de diàmetre 25mm           7,37 7,37
A%AUX002     2,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 8,70 0,22

Suma la partida ........................................................ 16,30
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K4GRRD00     m2  Segellat fisures i esquerdes, inj. morter calç
Segellat de fissures i esquerdes en parament de fàbrica, amb injecció de morter de calç 1:4

A0121000     0,200 h   Oficial 1a 25,36 5,07
A0140000     0,200 h   Manobre 21,17 4,23
D0705A21     0,006 m3  Morter de calç i sorra, 380 kg/m3 CL 90-S, prop. 1:4, 10N/mm2   133,16 0,80
A%AUX003     3,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra 9,30 0,28

Suma la partida ........................................................ 10,38
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

44GR23G1     m   Reparació d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable AISI 316     
Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de
grapes amb acer inoxidable austenític en barres, separades cada 40 cm, reblert amb morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

K2148211     0,126 Enderroc mur de maçoneria, mitjans manuals i càrrega            171,90 21,66
K4GR14F2     3,000 Cosit estàtic en obra de fàbrica amb barres acer inox.          23,61 70,83

Suma la partida ........................................................ 92,49
Costos indirectes ........................... 3,00% 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

44GRG11W     m   Reparació lineal amb malla acer inox. o fibra de vidre          
Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals,
extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla on-
dulada de filferros d'acer inoxidable o fibra de vidre, aplicació morter per a reconstrucció de pedra de dos compo-
nents.

K2181461     0,500 Repicat sup.4cm,pedra natural, mitjans manuals i càrrega camió  42,97 21,49
K4GRP1B2     1,000 Reparació lineal amb malla d'acer inox. o fibra de vidre        141,38 141,38
K878J220     0,500 Extracció sals solubles parament 45,91 22,96
K87CCNS3     0,500 Consolidació parament pedra amb silicat d'etil, tres capes      13,45 6,73

Suma la partida ........................................................ 192,56
Costos indirectes ........................... 3,00% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 COBERTES
4511PR0W     m2  Impermeabilització de coberta.

Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou for-
mació de mitjacanya i regata perimetral.

K2182231     0,100 m2  Repicat d'arrebossat morter, mitjans manuals i càrrega camió    12,89 1,29
K2R540E0     0,006 m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada amb contenidor  23,18 0,14
K71387RK     1,000 m2  Membrana impermeabilització cobertes PN-1, làm. betum mod. LBM 17,47 17,47
K7B111A0     1,000 m2  Geotèxtil feltre de polipropilé no teixit, sense adherir        2,47 2,47
K7Z15MD0     0,200 m   Matarracó radi 6cm, morter de ciment 1:6 9,28 1,86
K7Z1JWD2     0,040 m2  Arrebossat per a suport membranes, morter ciment 1:6 remolinat  30,43 1,22
K7Z26D31     1,000 m2  Capa morter ciment 1:6, 3cm acabat remolinat 7,88 7,88
K7Z325R5     0,150 m2  Reforç de membrana, LBM, fibra vidre, feltre de polièster       25,74 3,86

Suma la partida ........................................................ 36,19
Costos indirectes ........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,28

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

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment ceràmic, dues capes de rajola     
Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecà-
nica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mixt
1:2:10.

A0122000     0,720 h   Oficial 1ª paleta 25,36 18,26
A0140000     0,360 h   Manobre 21,17 7,62
B0FG2JA3     29,120 ud  Rajola ceràmica comuna, 28x14x1cm, color vermell 0,13 3,79
B0FG3JA3     29,120 ud  Rajola ceràmica fina, 28x14x1cm, color vermell 0,15 4,37
D070A4D1     0,014 m3  Morter mixt ciment CEM II/B-L,calç sorra,prop.1:2:10 i 2,5N/mm2 159,59 2,23
D0771011     0,016 m3  Morter asfàltic dosificació 1:4 elaborat a obra 255,71 4,09
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 25,90 0,39

Suma la partida ........................................................ 40,75
Costos indirectes ........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,97

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

K52PU00W     m2  Reposició d'acabat de coberta de pedra natural
Reposició d'acabat de coberta de pedra natural, col·locada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.

A0122000     0,800 h   Oficial 1ª paleta 25,36 20,29
A0140000     0,600 h   Manobre 21,17 12,70
D070A4D1     0,040 m3  Morter mixt ciment CEM II/B-L,calç sorra,prop.1:2:10 i 2,5N/mm2 159,59 6,38
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 33,00 0,50

Suma la partida ........................................................ 39,87
Costos indirectes ........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,07

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

K81118DW     m2  Arrebossat horitz. ext. amb morter de calç i sorra              
Arrebossat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç i sorra, amb 380
kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.

A0122000     0,560 h   Oficial 1ª paleta 25,36 14,20
A0140000     0,410 h   Manobre 21,17 8,68
D0705A21     0,017 m3  Morter de calç i sorra, 380 kg/m3 CL 90-S, prop. 1:4, 10N/mm2   133,16 2,26
A%AUX002     2,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 22,90 0,57

Suma la partida ........................................................ 25,71
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS
KD143C70     m   Baixant tub d'acer inoxidable. DN 103mm 2mm gruix

Baixant de tub inoxidable de DN 103 mm i 2 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

A0127000     0,560 h   Oficial 1ª col·locador 25,36 14,20
A0137000     0,280 h   Ajudant col·locador 22,51 6,30
BF423DF0     1,000 m   Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb sold., 108mm diam. 32,16 32,16
BD1Z500W     0,500 u   Brida per a tub d'acer inoxidable 10,47 5,24
BDW43F7W     0,330 u   Accessori baixant tub d'acer inoxidable DN 108mm 2mm gruix      17,68 5,83
BDY45C7W     1,000 u   Element muntatge baixant tub planxa galv. DN 125mm 1mm gruix   1,30 1,30
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 20,50 0,31

Suma la partida ........................................................ 65,34
Costos indirectes ........................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 ACABATS
K811U001     m2  Arrebossat sobre parament vertical, morter de calç 1:4          

Arrebossat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra re-
molinat

A0122000     0,560 h   Oficial 1ª paleta 25,36 14,20
A0140000     0,330 h   Manobre 21,17 6,99
D0705A21     0,017 m3  Morter de calç i sorra, 380 kg/m3 CL 90-S, prop. 1:4, 10N/mm2   133,16 2,26
A%AUX002     2,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 21,20 0,53

Suma la partida ........................................................ 23,98
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,70

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

K898D620     m2  Pintat de parament amb pintura a la calç acabat llis, dues capes
Pintat de parament, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat

A012D000     0,100 h   Oficial 1ª pintor 25,36 2,54
A013D000     0,100 h   Ajudant pintor 22,51 2,25
B89Z2000     0,602 kg  Pintura a la calç 0,54 0,33
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 4,80 0,07

Suma la partida ........................................................ 5,19
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 MITJANS AUXILIARS
K4C31310     m   Muntatge i desmuntatge apuntalament biga, alçària <=3m          

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
A0121000     0,250 h   Oficial 1a 25,36 6,34
A0140000     0,250 h   Manobre 21,17 5,29
B0A31000     0,080 kg  Clau acer 1,36 0,11
B0D21030     4,000 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34 1,36
B0D625A0     0,029 cu  Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3m d'alçària i 150 usos     9,91 0,29
A%AUX002     2,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 11,60 0,29

Suma la partida ........................................................ 13,68
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NOU CÈNTIMS

MMAT.3C      m2  Muntatge i desmuntatge de bastides
Muntatge i desmuntatge de bastida metàl·lica de façana de tubs prefabricats, per a una alçada entre els 12 i 15 me-
tres.

MMAT.3C1     1,000 m2  Muntatge i desmuntatge de bastides                              7,21 7,21

Suma la partida ........................................................ 7,21
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

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

MMAT.2A      m2  Lloguer de 3 mesos de bastides
Lloguer de 3 mesos de bastida metàl·lica de façana de tubs prefabricats, amb barana de 100cm d'alçada, protecció
intermèdia i plint, manual d'instruccions i manteniment, segons norma UNE-EN 12810-1 i UNE-EN 12811-1.

MMAT.2AA     3,000 m2  Lloguer mensual de bastides                                     2,88 8,64

Suma la partida ........................................................ 8,64
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

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

K4SZU001     u   Desplaçament, muntatge i desmuntatge equip de perforació en sec
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada d'un equip de perforació en sec per a murs de pedra

CZ151000     1,000 u   Desplaçament, muntatge i desmuntatge equip de perforació en sec 1.492,35 1.492,35

Suma la partida ........................................................ 1.492,35
Costos indirectes ........................... 3,00% 44,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.537,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT
07_01        u Seguretat i salut

Partida alçada, a justificar durant l'obra, d'elements de seguretat i salut necessaris per a la execució dels treballs a
realitzar, descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, així com en el desenvolupament i aplicació del Pla de Se-
guretat i Salut redactat pel Contractista. Les mesures de protecció estimades  inclouran en principi: equips de pro-
tecció individual, sistemes de protecció col·lectiva, implantació provisional del personal de l'obra i despeses de for-
mació de seguretat personal.

Sense descomposició 8.159,51
Costos indirectes ........................... 3,00% 244,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.404,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 GESTIÓ DE RESIDUS
08_01        u Partida alçada per a la gestió de residus

Partida alçada, a justificar durant l'obra, del pressupost de la gestió de residus inclòs en l'estudi de gestió de resi-
dus annex.

Sense descomposició 1.261,74
Costos indirectes ........................... 3,00% 37,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.299,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 PARTIDES DE PREUS COMPOSATS
K2148211     Enderroc mur de maçoneria, mitjans manuals i càrrega            

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000     8,000 h   Manobre 21,17 169,36
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 169,40 2,54

Suma la partida ........................................................ 171,90
Costos indirectes ........................... 3,00% 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,06

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

K4GR14F2     Cosit estàtic en obra de fàbrica amb barres acer inox.          
Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític
en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintèti-
ques i fibres, fluid i de retracció controlada

A0122000     0,420 h   Oficial 1ª paleta 25,36 10,65
A0150000     0,420 h   Manobre especialista 21,89 9,19
B0715200     2,500 kg  Morter polimèric ciment amb resines sint.fibres,fluid ret.contr. 0,80 2,00
C200F000     0,210 h   Màquina taladradora 3,39 0,71
C200V000     0,100 h   Equip d'injecció manual de resines 1,58 0,16
D0B24100     0,206 kg  Acer inox.en barres amb molidbè, 1.4401 (AISI 316), el.obra     2,92 0,60
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 19,80 0,30

Suma la partida ........................................................ 23,61
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,32

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

K2181461     Repicat sup.4cm,pedra natural, mitjans manuals i càrrega camió  
Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor.

A0140000     2,000 h   Manobre 21,17 42,34
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 42,30 0,63

Suma la partida ........................................................ 42,97
Costos indirectes ........................... 3,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,26

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

K4GRP1B2     Reparació lineal amb malla d'acer inox. o fibra de vidre        
Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos com-
ponents armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable o fibra de vidre fixada amb claus d'acer inoxidable

A0121000     3,450 h   Oficial 1a 25,36 87,49
A0140000     1,240 h   Manobre 21,17 26,25
B071T200     1,000 kg  Morter reconstr. sup. de pedra, dos components 1,31 1,31
B0A25MXD     1,000 m2  Malla ondulada filferro acer inox. 100mm pas malla d=2mm        20,96 20,96
B0DFPAR0     0,040 u   Motlle fusta folrat planxa acer inox. 50cm llarg. 25x25cm secció 48,95 1,96
A%AUX003     3,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra 113,70 3,41

Suma la partida ........................................................ 141,38
Costos indirectes ........................... 3,00% 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K878J220     Extracció sals solubles parament
Extracció de sals solubles de parament, mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de
granulometria extrafina amb aigua desionitzada o dissolvent, protegit amb film de polietilè

A0121000     1,000 h   Oficial 1a 25,36 25,36
A0140000     0,500 h   Manobre 21,17 10,59
B0111100     0,500 l   Aigua desionitzada no polaritzada 0,30 0,15
B090B000     1,500 kg  Adhesiu de niló solubre 1,55 2,33
B8ZZ4000     3,500 kg  Pulpa de paper 1,88 6,58
A%AUX002     2,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 36,00 0,90

Suma la partida ........................................................ 45,91
Costos indirectes ........................... 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,29

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

K87CCNS3     Consolidació parament pedra amb silicat d'etil, tres capes      
Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres ca-
pes.

A0121000     0,150 h   Oficial 1a 25,36 3,80
A0140000     0,100 h   Manobre 21,17 2,12
B8ZAS000     0,333 kg  Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural               22,08 7,35
A%AUX003     3,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra 5,90 0,18

Suma la partida ........................................................ 13,45
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

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

K2182231     m2  Repicat d'arrebossat morter, mitjans manuals i càrrega camió    
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor.

A0140000     0,600 h   Manobre 21,17 12,70
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 12,70 0,19

Suma la partida ........................................................ 12,89
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

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

K2R540E0     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada amb contenidor  
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat.

C1RA2500     1,000 Subministrament contenidor metal. 5m3 i recollida residus       23,18 23,18

Suma la partida ........................................................ 23,18
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88

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

K71387RK     m2  Membrana impermeabilització cobertes PN-1, làm. betum mod. LBM  
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat su-
perficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de vi-
dre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil.

A0127000     0,220 h   Oficial 1ª col·locador 25,36 5,58
A0137000     0,110 h   Ajudant col·locador 22,51 2,48
B71190R0     1,331 m2  Làmina de betum modificat no prot. LBM (SBS) 40-FV+FP           6,27 8,35
B7B11170     1,155 m2  Geotèxtil feltre polipropilè no teixit, lligat mec. 70-90 g/m2  0,81 0,94
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 8,10 0,12

Suma la partida ........................................................ 17,47
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès                 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K7B111A0     m2  Geotèxtil feltre de polipropilé no teixit, sense adherir        
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.

A0127000     0,040 h   Oficial 1ª col·locador 25,36 1,01
A0137000     0,020 h   Ajudant col·locador 22,51 0,45
B7B111A0     1,100 m2  Geotèxtil feltre polipropilè no teixit, mec. 100-110g/m2        0,90 0,99
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 1,50 0,02

Suma la partida ........................................................ 2,47
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

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

K7Z15MD0     m   Matarracó radi 6cm, morter de ciment 1:6
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.

A0122000     0,250 h   Oficial 1ª paleta 25,36 6,34
A0140000     0,125 h   Manobre 21,17 2,65
D0701641     0,002 m3  Morter ciment CEMII/B-L i sorra,prop.1:6 5N/mm2 77,32 0,15
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

Suma la partida ........................................................ 9,28
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K7Z1JWD2     m2  Arrebossat per a suport membranes, morter ciment 1:6 remolinat  
Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat re-
molinat.

A0122000     0,800 h   Oficial 1ª paleta 25,36 20,29
A0140000     0,400 h   Manobre 21,17 8,47
D0701641     0,016 m3  Morter ciment CEMII/B-L i sorra,prop.1:6 5N/mm2 77,32 1,24
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 28,80 0,43

Suma la partida ........................................................ 30,43
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,34

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

K7Z26D31     m2  Capa morter ciment 1:6, 3cm acabat remolinat
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat

A0122000     0,110 h   Oficial 1ª paleta 25,36 2,79
A0140000     0,120 h   Manobre 21,17 2,54
D0701641     0,032 m3  Morter ciment CEMII/B-L i sorra,prop.1:6 5N/mm2 77,32 2,47
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 5,30 0,08

Suma la partida ........................................................ 7,88
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

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

K7Z325R5     m2  Reforç de membrana, LBM, fibra vidre, feltre de polièster       
Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació.

A0127000     0,500 h   Oficial 1ª col·locador 25,36 12,68
A0137000     0,250 h   Ajudant col·locador 22,51 5,63
B71190R0     1,100 m2  Làmina de betum modificat no prot. LBM (SBS) 40-FV+FP           6,27 6,90
B7Z24000     0,315 kg  Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83 0,26
A%AUX001     1,500 %   Despeses auxiliars mà d'obra 18,30 0,27

Suma la partida ........................................................ 25,74
Costos indirectes ........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

1 de septiembre de 2020  Pàgina 12
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1 DEFINICIÓN 
 
El control y seguimiento de la calidad de lo ejecutado en obra queda regulado por 
medio del Pliego de condiciones del presente proyecto. 
 
En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 
 

- En cuanto al Plan de control de calidad que cita el anexo I de la parte I del 
CTE, en el apartado correspondiente a los Anexos a la Memoria, podrá ser 
elaborado, atendiéndose a las prescripciones de la normativa de aplicación 
vigente, a las características del proyecto y a lo que se estipula al Pliego 
de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el 
Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, 
siguiendo las indicaciones del Director de Obra. 

 
 
1.1 Sobre la recepción de las obras 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos 
a los cuales así se los exige a en la reglamentación vigente, en el documento de 
proyecto o por la Dirección facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte certificados de calidad, el marcaje CE para productos, equipos y sistemas 
que se incorporan a la obra. 
 
 
1.2 Sobre el control de calidad en los ensayos de control 
 
De aquellos elementos que forman parte de la estructura y cimentación, se tendrá 
que contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quien tendrá que 
ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas 
pertenecientes para su corrección. 
 
En concreto para: 

1.2.1 El acero de la estructura 
 
Se llevará a cabo según control a nivel normal, teniéndose que presentar su 
planificación previamente a comienzos de la obra. 

1.2.2 Otros materiales 
 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, en conformidad con el Director de 
la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 
1.3 Sobre el control de calidad durante la ejecución 
 
Se realizará las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas al Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así 
como aquéllas ordenadas por la Dirección facultativa. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del 
control de recepción de la obra acabada, se dejará constancia a la documentación 
final de la obra. 
 
 
Tarragona, a 1 de septiembre de 2020: 
 
Firmado:       
 
 
 
 
 
 
 
 
José Ramón Solé Marzo 
Arquitecto y socio de 
Windmill Structural Consultants, S.L.P. 
Num. Colegiado: 32.881-2 
Colegio: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
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Diagnosi i projecte de reforç estructural de la Capella del 
Cementiri de Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Client: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

GESTIÓ DE RESIDUS 

WM 19.403 Gestió de residus.doc 

Setembre de 2020 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

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

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

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

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

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 12,620 0,082 26,714

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

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 0,094 0,018 0,052

definir altres: - 0,000 - 0,000

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

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

0,7556 12,71 t 0,7544 26,77 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 8,6803 0,0896 9,0527

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,7026 0,0407 4,1135
formigó 170101 0,0320 3,6854 0,0261 2,6328

petris 170107 0,0020 0,7944 0,0118 1,1926
guixos 170802 0,0039 0,3969 0,0097 0,9824
altres 0,0010 0,1011 0,0013 0,1314

   embalatges 0,0380 0,4313 0,0285 2,8835
fustes 170201 0,0285 0,1220 0,0045 0,4548

plàstics 170203 0,0061 0,1597 0,0104 1,0461
paper i cartró 170904 0,0030 0,0839 0,0119 1,2007

metalls 170407 0,0004 0,0657 0,0018 0,1819

totals de construcció 9,11 t 11,94 m3

si altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

Carrer Guardiola
Comarca : Alt Penedès

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

Vilafranca del Penedès

altra obra

si

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

tipus
quantitats

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

és residu:

Capella del Cementiri de Vilafranca del Penedès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

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

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
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

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

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

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

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,69
Maons, teules i ceràmics 40 3,70
Metalls 2 0,07
Fusta 1 0,12
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,08
Paper i cartró 0,50 0,08
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

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

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

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

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

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

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

  GESTIÓ (obra)

fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

6.-

4.-

gestió dins obra

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

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

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

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

5.-

5.-
6.-

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

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si

-

-

tipus de residu
Inert
Especial

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 1
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

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

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 3,55 -

Maons i ceràmics 5,55 -

Petris barrejats 37,67 565,11

Metalls 0,25 -

Fusta 0,61 -

Vidres 0,00 -

Plàstics 1,41 -

Paper i cartró 1,62 -

Guixos i no especials 1,50 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,07

52,25 767,94
Elements Auxiliars

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

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

m3

euros

-

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

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

- -

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

CAN PALÀ, S/N 08719 CASTELLOLÍ

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                  

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

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

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

14,22

0,00

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 52,25

1,23 0,98

27,77 22,21

8,10 6,48

16,95

0,85

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

6,01

19,45

174,90 260,89 58,02

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.261,74
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7,37 3,07 2,46

0,00 -

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

1.261,74

18,04 7,52

2,95

66,64

-188,37

42,65 17,77

202,83

7,06 5,65

E-01.89

0,00

Valoritzador / Abocador          

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

runa neta

PRESSUPOST 

Atlas gestión medioambienta

-

pressupost

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

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Cespa gestión de residuos

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

CTRA.B23,KM.8,5 08781 HOSTALETS DE PIEROLA E-32.90



unitats -

unitats 1

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

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

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

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

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 21,83 T

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

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

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

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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21,83Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

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

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

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



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00
fustes 0,00 0,8 0,00 0,00
definir altres: 0,00 2,5 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs
 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

enderroc parcial 7/11



Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb 
2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

51,92 0,025 0,1 5,19 1,30

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

207,74 0,1 0,18 37,39 20,77

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats
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0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

0,00 0,03 0,05 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments
enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calç, estuc 464,22 0,01 0,016 7,43 4,64

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

5,24 0,01 0,018 0,09 0,05

altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altre material 2

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

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat
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pes T volum m3 

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

5,192 1,30

37,393 20,77

0,000 0,00
0,000 0,00
7,428 4,64

     vidres 0,000 0,00
0,094 0,05

altre material 1 0,000 0,00
altre material 2 0,000 0,00

50,107 T 26,77 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00
 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

     cobertes (acabat)

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments
     paviments

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta
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157,92 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 6,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,7 m2

Superfície equivalent 101,07 m2

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

   sobrants d'execució 0,0859 8,6803 0,0896 9,0527
obra de fàbrica 0,0366 3,7026 0,0407 4,1135

formigó 0,0365 3,6854 0,0261 2,6328

petris 0,0079 0,7944 0,0118 1,1926

guixos 0,0039 0,3969 0,0097 0,9824

altres 0,0010 0,1011 0,0013 0,1314

   embalatges 0,0043 0,4313 0,0285 2,8835
fustes 0,0012 0,1220 0,0045 0,4548

plàstics 0,0016 0,1597 0,0104 1,0461

paper i cartró 0,0008 0,0839 0,0119 1,2007

metalls 0,0007 0,0657 0,0018 0,1819

0,090152 9,11 t 0,1181 11,94 m3
 Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

 Residus de rehabilitació (construcció)  (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

 Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

101,07superfície d'obra nova equivalent 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
 

Reforç estructural 
 

Emplaçament: 
 

C Guardiola 
 

Ref. Cadastral:  
 

1388601CF9718N 

Superfície construïda (zona actuació): 
 

160 m2 
 

Promotor: 
 

Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
 

José Ramón Solé Marzo 
 

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

José Ramón Solé Marzo 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
 

 
 

Característiques del terreny:  
 

Sorres, graves i còdols 
 
-Densitat γ= 19 kN/m3 
-Angle de fregament 
intern φ= 29-32º 
-Cohesió C=0,10 kg/cm2 

 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 

La zona d’actuació queda 
inclosa dins del propi 
Cementeri. Ús religiós 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
 

No s’han detectat 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació)   Correspon a la zona 
posterior del Cementeri 
de Vilafranca del 
Penedès C/Guardiola 
La densitat de circulació 
es baixa 

 



 
1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció ................................................... 1 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra .................................................... 2 
3. Identificació dels riscos..................................................................................................................... 4 

3.01.  Mitjans i maquinaria .................................................................................................. 4 

3.02. Treballs previs .............................................................................................................. 4 

3.03. Enderrocs ....................................................................................................................... 5 

3.04. Moviments de terres i excavacions .................. Error! No s'ha definit el marcador. 

3.05. Fonaments ............................................................. Error! No s'ha definit el marcador. 

3.06. Estructura ...................................................................................................................... 5 

3.07. Ram de paleta .............................................................................................................. 6 

3.08. Coberta .......................................................................................................................... 6 

3.09. Revestiments i acabats ............................................................................................... 6 

3.10. Instal·lacions ................................................................................................................. 7 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II 
del RD 1627/1997) ............................................................................................................................. 8 

5. Mesures de prevenció i protecció .................................................................................................. 9 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva ............................................................................... 9 

5.02. Mesures de protecció individual ............................................................................... 9 

5.03. Mesures de protecció a tercers ............................................................................... 10 

6. Primers auxilis .................................................................................................................................... 11 
7. Normativa aplicable .......................................................................................................................... 12 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE 
SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

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

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

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

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

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

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

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

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

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

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

 

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

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

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

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

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

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

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

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

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

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

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

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

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

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

 

3.01.  Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

 

3.06. Estructura 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
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3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

3.08. Coberta 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

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

 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 
3.10. Instal·lacions 

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

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

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

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

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

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

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

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

- Senyalització de les zones de perill 

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

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

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

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

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

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

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

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

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

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

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

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

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

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

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

 
5.02. Mesures de protecció individual 

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



12.096 – Projecte bàsic i executiu de desmunt d’una parcel·la 10/18 
              ubicada al terme municipal de Vila-Rodona (Tarragona)               
 

 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

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

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

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

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

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

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposición 
de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

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

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificaciones: RD 780/1998. 
30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL 
RD 1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010) 

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

   

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

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

 

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

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

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 excluye las 
obras de construcción, pero el 
RD 1627/1997 lo comenta en 
cuanto a la escalera de mano. 
Modifica y deroga algunos 
capítulos de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

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

 

 

RD 487/1997, de 14 abril                 
(BOE 23/04/97) 

 

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

 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

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

  

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

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

   

 

R.D. 665/1997.  12 mayo             
(BOE: 24/05/97) 

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

 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

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

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposición de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica y deroga algunos 
capítulos de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989. 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001. 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

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

 

R.D 988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificaciones:  O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                         O. 
23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 
105 derogados per O de 20 
enero de 1956 

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

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       
corrección de faltas:   BOE: 
17/10/70 

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

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificación: O. de 7 de 
marzo de 1981 (BOE: 
14/03/81) 

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

 

R.D. 836/2003. 27 junio, 
(BOE: 17/07/03).  Vigente a 
partir del 17 de octubre de 
2003. (deroga la O. de 28 de 
junio de 1988 (BOE: 
07/07/88) i  la modificación: 
O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

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

 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
corrección de errores (BOE: 
06/04/71)             
modificación: (BOE: 
02/11/89) derogados algunos 
capítulos per: LEY 31/1995, 
RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 I RD 1215/1997 

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

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

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 



12.096 – Projecte bàsic i executiu de desmunt d’una parcel·la 15/18 
              ubicada al terme municipal de Vila-Rodona (Tarragona)               
 

 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificación: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificación: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificación: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificación: BOE: 28/10/75  

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

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificación: BOE: 29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificación: BOE: 30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificación: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificación: BOE: 01/11/75 

 

 

Signat a Tarragona, a 1 de setembre de 2020,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ramón Solé Marzo 
Dr. Arquitecte y soci director de  
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
Nº de col·legiació: 32.881-2 
Col·legi: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
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